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تجارية عالمة  ذاتك    

المقدمة
أهمية أن تكتشف ذاتك

عندما أكتشف ذاتي ما الذي سيستجد?
سؤال يطرحه بعض الناس وهم يتناسون أهنم حيملون ف داخلهم 

كينونة إنسانية هي من التعقيد اليشء الكبري...

هذا العلم نبغ به الغرب إلحساسه -حسبام أعتقد- بفراغ نشأ داخلًيا 
ف ذات كل إنسان هناك، قد يكون جزًءا من احلل الذي ينشدونه ولكنه 
يبقى جزًءا، فام بالنا نحن املسلمني املالكني جلوانب النشاط الروحي بني 

جوانبنا ال نعبأ بالواقعية التي تفوق الغرب هبا علينا....  .

من خالل احتكاكي بكثري من الشباب وجدهتم أبعد ما يكونون عن 
معرفة أنفسهم فكيف هبم يدخلون بحر تغيري األنفس واآلفاق؟

مرحلة اكتشاف الذات هي مرحلة خطرية ألهنا ترسم مسار اإلنسان 
ف رحلته عىل هذه األرض... هذه املرحلة تتطلب من اإلنسان أن يوقظ 
العامل  هذا  جماراة  عن  تقرص  أو  تطول  قد  لفرتة  يتوقف  أن  بمعنى  نفسه 

املضطرب...حلظات تطلب منه طرح أسئلة معينة عىل النفس:
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من أنا ؟؟

ماذا أفعل ف هذه الدنيا؟؟

ماذا أعرف عن نفيس؟؟

ملاذا خلقت؟؟

كيف أريد أسلوب حيايت، أهو بعيًدا عن الناس أم وسط زمحة هذا 
العامل أم ف عداد حاميل الرساالت؟؟

آلخر-  شخص  من  يتفاوت  -الذي  الكثري  وغريها  األسئلة  هذه 
احلروف  عىل  النقاط  تضع  التي  املرحية  اإلجابات  من  العديد  لنا  حيمل 

ف نفوسنا!!

لظروف  غربة  ف  نفسه  وجد  الصاخب  العامل  هذا  وسط  ف  إنسان 
كانت قاهرة وإن كان اإلنسان ف معظم احلاالت هو املسؤول عن ظرفه 
ألنه من صنعه، كان حيمل بني جوانبه خلفيات)نظرية( بسيطة عن دينه 
وعن أصدقائه وعن أهله وعن كل يشء ولكن الوجود ليشء عن نفسه!!

ف  يقع  نفسه  وجد  العامل،  هذا  بإضطراب  يضطرب  نفسه  وجد 
حتديات خطرية لوال الل لتفتت شخصيته، ووجد نفسه جياري هذا العامل 
ف عبثه.. ف وقت ما شاءت العناية اإلهلية أن يتوقف ويبتعد عن عجلة 

الزمان لبعض الوقت وكان هذا هو املفرتق اخلطري ف حياته.
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جديد  من  ولد  ذلك  بعد  ولكن  وقفته  طالت  و  وتوقف  وتوقف 
الكثري -وليس كل يشء ألنه  وأدرك  ما دوره  وأدرك  أدرك من هو)؟( 
الوجود للكامل هنا-عن نفسه وأقول أدرك وال أقول عرف ألن املعرفة 
الذي  واالستيعاب...ما  اإلدراك  حالة  ف  كام  به  القيام  التولد  باليشء 

حصل هنا؟؟

بكل  الداخلية  الكينونة  هذه  لغز  وفك  األنا  معرفة  هو  حصل  ما 
بساطة.

مصطلحات ضخمة أليس كذلك؟؟

ولكنها بسيطة إذا أردنا سرب أغوارها...

أجاد  إنسان  إىل  حتول  ولكنه  املعرفة،  حق  أعرفه  شاب  قصة  هي 
هذا  صميم  ف  ندخل  اآلخر...دعونا  مع  وبالتايل  نفسه  مع  التعامل  فن 

الشاب.

رحلة  لنا  يروي  الشاب  سنرتك  آخر  بعًدا  للموضوع  نعطي  ولكي 
اكتشاف ذاته بنفسه!!

أدرك دورانه  وأنا ال  يدور  اجلامعة ووجدت نفيس ف عامل  دخلت 
القادم  املستقبل  من  والرعب  يلفني  فطريت...اخلجل  ولبساطة  جلهيل 
يضب طوًقا حويل واملجتمع الذي حويل يفرض نفسه عيل...لن أقول 
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بأنني كنت كاللقمة السائغة ملن حويل ولكن كنت أنا تلك اللقمة بعينها...

جهيل بالتعامل مع الواقع الذي أعيشه كان دائام يؤثر سلبا عىل نفسيتي...
ضغطي يرتفع كلام تعرضت ألزمة ما....ثقتي بنفيس بدأت بالتاليش بعد 
كل اهنيار عصبي...كنت أعترب نفيس حامال لرسالة ما ولكن كان الواقع 
املؤمل يمنعني من أداء هذه الرسالة ألنه تفوق عيل وأحكم سيطرته عىل 

املوقف وبدأ االستسالم كرد فعل منطقي.

قوي  صوت  الداخل  من  مسامعي  عىل  يرتدد  كان  الوقت  ذاك  ف 
خيرج من أعامق غائصة ف نفيس وهي تسألني ملاذا االستسالم فقلت هلا 

وماذا تريدين مني أن أفعل جتاه هذا الواقع فقالت اكتشفني!!!

وقفت مدهوًشا هلذه الكلمة التي وقعت عىل مسامعي وترددت ف 
أصدائي للحظات عديدة، اكتشف ذايت؟ ما هذا املصطلح؟

يكون  الفرد  ترصفات  من  كثري  البدء،  عىل  عزمت  بأيام  بعدها 
اجتاهها  ف  سلبية  الردات  هذه  تكون  ما  وغالبا  الفعل  ردات  منشؤها 
للنقطة،  الشاملة  الرؤية  من  العقل  متنع  حدود  إىل  طرحها  ف  ومسيطرة 
وقمت بإصالح اخللل والبعد عن الردات ولكن ينقصني التوازن الذي 
سيكون هو امليزان لوزن األمور وجتنب اإلفراط والتفريط. هذه النقطة 
وهي التوازن حصلت عليها أثناء قراءيت لكتاب ف تربية الطفل.كان هذا 
الكتاب يعتمد عىل منهاج التوازن للداللة عىل فلسفته، فلقد كان يعرض 
أقىص  ف  وتارة  اليمني  أقىص  ف  تارة  املوقف  هلذا  احلل  ويعطي  املوقف 
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اليسار وإذ باحلل املتوسط واملتوازن يظهر لوحده ف املنتصف. من هذه 
الفلسفة تعلمت هذا املبدأ وأدركته وبدأت تطبيقه عمليا ف كل موقف 

يواجهني وبالتايل ًاصبح خلقا ألن اخللق هو عادة الفعل.

كذلك كانت هناك العقد املتأصلة ف النفس من جتارب املايض وكان 
يل معها معارك شتى ملحوها، ال خيفى عىل القارئ ما هلذه العقد من عظيم 
تأثري عىل تفكري اإلنسان ولذلك كان النسيان والتفكري ألننا نعيش هذه 
اللحظة وليس املايض، فاملايض ال جيب أن يكون له ذلك التأثري السلبي 
عىل عقلية الفرد ألن املايض وجد لكي يتخذ اإلنسان منه العرب واملواعظ 

ال أن يؤثر ف حياته فينحني هبا منحى آخر.

هذه النقاط الثالثة قادتني نحو التفكري املوضوعي وإدراك أساليبه 
وبالتايل الدخول إىل عامل النفس بكل صدق وواقعية، أي أن املزيج الذي 
ظهر من تلك املكونات الثالثة )طرد ردات الفعل، التوازن، حمي العقد(
أكسبني قدرة عىل التعامل بموضوعية مع نفيس. فصارت احلقيقة جلية 

أمام ناظري عندما أحكم عىل فعيل الذي قمت به.

وهكذا مع قليل من الصداقة مع النفس وكثري من التقوى والصلة 
بالل والشفافية رصت أستطيع توجيه اللوم مبارشة إىل نفيس إن أخطأت 
دون التحرج من نفيس ف ذلك وبالتايل توطدت العالقة مع نفيس مما فتح 

الباب أمامي ف الدخول إىل عاملها الرحب والبدء ف اكتشافها.
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ومكتئًبا  متوتًرا  جتعلني  التي  األمور  عىل  التعرف  حاولت  بداية 
املصارحة  ومع  حدة  عىل  منها  كل  بتفنيد  وبدأت  الورقة،  عىل  وكتبتها 
واحلوار الداخيل أمكنني القضاء عىل املحبطات ألهنا من األمور الصغرية 
التي ال جيدر بنا االهتامم هبا ألهنا صغائر، هذه النقطة بدأت أملس تأثريها 
عىل عالقايت مع رفاقي، فلم أعد أهتم بتلك القضايا الصغرية التي تنشأ 
بني أصحاب اجليل الواحد)لنقل األنداد( مما انعكس إجياًبا عىل عالقايت 

اإلجتامعية.

أغوار نفيس وتعرفت عليها وتوطدت عالقتي مع  وهكذا سربت 
ريب وفتحت يل آفاق أخرى ف االتصال مع بني البرش.

هذه القصة أو السرية الذاتية التي نقلها لنا صاحبها تبني لنا الكثري 
عن أمهية االكتشاف الذايت.

فكام رأينا أدى االكتشاف الذايت إىل عالقة رائعة ف شفافيتها مع رب 
العاملني ومع بني البرش ومع النفس نفسها ف إصالح أمورها.

اإلجتامعية  العالقات  جمال  هي  الذايت  االكتشاف  تيل  التي  النقطة 
وعالقة العبد مع ربه وعالقة اإلنسان بواقعه وجمتمعه:

من  التخلص  فإن  صاحبنا  قال  كام  اإلجتامعية:  العالقات  أوال: 
لعالقات  املتنوعة  املجاالت  أمامنا  سيفتح  نفوسنا  ف  املتأصلة  العقد 
املقولة)عند  هذه  ذهنك  ف  تضع  مثال  فعندما  اآلخر..  مع  أرحب 
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تعيشها  التي  حلظتك  من  منطلًقا  معهم  تعامل  اآلخرين،  مع  تعاملك 
اآلن! وال جتلب املايض البائس(، هذه املقولة لو طبقت من بعض بني 

البرش لكان احلال خمتلًفا!!

ُنِريُد  أننا عندما نخدمهم ﴿ال  بإطار  نتعامل مع اآلخرين  وعندما 
فإن  الل  عند  من  األجر  ألن  ُشُكوًرا﴾]اإلنسان:9[  َوال  َجَزاء  ِمنُكْم 
الفارق يظهر كالشمس ف وسط النهار، ولكن مع تطبيق التوازن نجد 
جوانبه  بعض  ف  جاف  تعامل  سينشأ  التجريد  هبذا  نتعامل  عندما  أننا 
الصورة  نفهم  أن  علينا  لزاًما  كان  لذلك  اجلزاء،  ننتظر  ال  أننا  بإعتبار 

التالية:

هذا  ماهية  عن  النظر  -بغض  ما  عطاء  ما  شخًصا  نعطي  عندما 
العطاء- ونذر أنفسنا أصحابا للعطاء فإننا بعري قصد نطبق أقىص درجات 

األنانية ملاذا؟؟

يعطي  لكي  لآلخر  الفرصة  والترتك  وتعطي  تعطي  عندما  ألنك 
عىل  يدل  فهذا  تعطي  عندما  ألنك  اآلخر،  هو  العطاء  من  حترمه  فإنك 
انقل  اآلن  تعطيه..  الذي  جتاه  عندك  املحبة  من  معني  مقدار  وجود 
املنظور إىل الطرف اآلخر وضع نفسك ف مكانه، ستجد  )الكامريا( أو 
نفسك آخذا للعطاء ولكنك ال تستطيع أن تعرب للذي يعطيك ذلك احلب 

الذي يغلف عالقتك به؟
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شلل نصفي أليس كذلك؟؟
لكي  بالعطاء  للحظة  ولو  التفكري  تستطيع  أن  دون  وتأخذ  تأخذ 
املشرتكة  العالقة  بأبجديات  حبيبك  جلهل  له،  حبك  عن  حلبيبك  تعرب 

بني اإلنسان!!!

حتدث  التي  املشاكل  من  الكثري  يفرس  الذي  احلي  املثال  هذا  من 
أثر  من  التوازن  لنظرية  ما  تقدر  أن  تستطيع  الزوجني،  بني  البيوت  ف 

ساحر، كيف؟

عطاء  أصحاب  نكون  أن  املوقف  هذا  ف  التوازن  نظرية  علينا  متيل 
وأيًضا أصحاب أخذ وذلك لكي نرتك الفرصة لإلنسان اآلخر لكي يعرب 
عن حبه اإلنساين لنا وهي حاجة فطرية فينا نحن البرش ألننا بحاجة إىل 
التعبري عن حبنا لآلخر وهذا احلب يتخذ أشكاال عديدة منها العطاء...

أكتفي بذكر املثالني السابقني ألنني أعتقد بأهنام وضحا الصورة جيًدا.

الذايت  االكتشاف  بسبب  الرحيم،  الرمحن  مع  العبد  عالقة  ثانيا: 
سوف تقوى عالقتك مع الل، كيف؟؟

عىل  ستتعرف  نفسك  أغوار  سرب  ف  التوازن  نظرية  تطبق  عندما 
عن  تبحث  سوف  وهنا  الروحية،  ونظريهتا  حياتك  املاديفي  اجلوانب 
مدى االتزان احلاصل ف نفسك، فال خيفى عليك أخي القارئ كم سلبتنا 



15

تجارية عالمة  ذاتك    

نعيشها،  التي  املادية  هذه  وجمتمعنا  ربناوأرسنا  مع  وشفافيتنا  روحانيتنا 
من  حالة  وحيفظ  نصاهبا  إىل  األمور  يعيد  لكي  التوازن  كان  ولذلك 
االتزان، لذلك كان حرًيا بكل واحد منا أن يزود كينونته النفسية بجهاز 

إنذار يعلمه بأي خلل.

من ناحية أخرى، عندما أحقق االكتشاف الذايت سأصل إىل األجزاء 
ببناء أقوي،  البناء لكي أهنض  الناقصة ف عالقتي مع ريب وأبدأ بعملية 
يعني  الكريم مما  القرآن  نقًصا ف حفظ  أنني مثال قد أجد عندي  بمعنى 
أن  عيل  لزام  سيكون  معها  الصادقة  وعالقتي  بنفيس  معرفتي  بسبب 
أحسن هذا اجلانب، أيًضا عندما أشعر بنقص ف عدد مرات االستغفار 
أصبح  وبيدي  الداء  أعلم  ألنني  أزيدها  أن  عيل  لزاًما  سيكون  اليومية 
من  القرآن...هذا  وقراءة  الليل  قيام  عىل  األمر  ينطبق  وكذلك  الدواء، 
الناحية التعبدية، أما من ناحية أخرى، فإنك مثال بعد أن اكتشفت نفسك 
فلذلك سوف  اهلنديس مثال،  املجال  العلم ف  بـإجتاه  أنك متيل  وجدت 
وف  رسالة  صاحب  ألنك  املجال  هذا  ف  اإلبداع  عىل  إهتاممك  ينصب 
نيتك أنك تعبد رب األرباب بسعيك إىل خدمة اإلسالم ف جمالك هذا، 

وهكذا ف العديد ف األمور احلياتية.

ثالثا: ضغط الدم، الذبحة الصدرية، اإلحتشاء القلبي ومن ثم الوفاة.

هناية مأساوية إلنسان القرن العرشين.ملاذا؟؟
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من أجل نقاش حاد أو من أجل مأزق معني أو من أجل رصاع ف 
الرشكة بني املدراء أو من أجل.....الخ.

بإرهاقها  أنت  تقوم  التي  العضالت  عدد  ختيل  املأساة،  هي  هذه 
عندما تنتابك نوبة توتر، أحصها عىل أصابعك:

1.شد ف عضالت الرقبة.

2.الصداع.

3.ظهور العقد ف اجلبني.

4.تصلب ف عضالت الرقبة.

5.شد ف عضالت الفكني.

6.انحناء الكتفني.

7.شد ف العضالت اخللفية.

8.وجع معدي.

9.بشكل تلقائي يتم جذب الساعدين إىل منطقة البطن مما يؤدي إىل 
صعوبة ف التنفس نتيجة الضغط عىل احلاجب احلاجز.

هلذه العضالت احلق ف أن تشكي لرهبا!!!
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هذا بالطبع غري املشاكل الداخلية كالصداع وخفقان القلب الرسيع 
باألكل  والتفشش  والتعب  اهلضم واإلمساك واألرق  واإلسهال وعرس 
وضعف الذاكرة وجفاف الفم وعدم القدرة عىل الرتكيز واأليدي الباردة 

وغريها الكثري، يا لطيف!!!!

عىل  النفسية  مقدرتك  تطوير  عىل  لذاتك  اكتشافك  سيساعدك 
مقاومة التوتر والقلق واالكتئاب..

عندما تستوعب وتدرك بأنه جيب عليك أن تعيش ف حدود يومك 
فقط! فهذا يعني عدم إشغال نفسك بأمور تريد أنت أن تستبق أحداثها، 
تلقيه غًدا  الذي سوف  البحث  حاول إسعاد نفسك اآلن ال هتتم بشأن 

مثال، كل ما جيب عليك هو أن ختصص له وقًتا معينًا وكفى.

باملستقبل  التفكري  بمنعك عن  أقول  التوازن ال  نظرية  بتطبيق  لكن 
ألنه من حقك التفكري بذلك املجهول ولكن ال تدع األمر يتجاوز حده 

ووقته...حاول أن تبتسم اآلن..

تقف  معها،  التأقلم  عن  متنعك  عجيبة  ظروف  لديك  آخر:  مثال 
وتركض بعيًدا أم تشعر نفسك بقوة التحدي وتتحدى الظروف، وتصنع 

من الليمون رشاًبا حلًوا!!

التخطيط وإدارة وقتك كل ذلك يساعدك عىل حياة صحية ف هذا 
بتحديد أولوياتك وأعطها سلام من األفضلية وال  العامل املضطرب، قم 
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فمع  الورقة  عىل  وضعها  مهمة،  الغري  األمور  من  الكثري  وجود  تنسى 
الورقة والقلم حيلو السمر.

املقدمات  عندما تصيبك مشكلة، ال تفكر ف املشكلة فقط فكر ف 
التي تدركها عن املشكلة وعندما حتيط إحاطة جيدة هبذه املقدمات توكل 

عىل الل وابدأ ف حل املشكلة. 

حتكي أسطورة هندية قديمة أن رجال طيًبا وجد بيضة نرس ف اخلالء 
و قد سقطت بعيًدا عن عشها األصيل فأخذها ووضعها ف عش إحدى 
دجاجات مزرعته فمرت األيام وفقس البيض فرأى النرس الصغري النور 

وسط جمموعة من كتاكيت املزرعة فعاش بينهم وكرب وسطهم.

طيلة حياته مكث النرس وسط الدجاج يبحث عن الديدان ف الرتاب 
هناًرا ويأوي إىل اخلم ليال، حتى األصوات التي صار يصدرها ال ختتلف 
كثرًيا عن قوقأة الدجاج، وعندما كان حياول الطريان، ال يطري أبعد من 

بعض أمتار مثله مثل أي دجاجة ف املزرعة.

ينبش  وهو  األيام  إحدى  وف  الصغري  النرس  فكرب  السنني  فمرت 
الرتاب برجله ف ساحة قن الدجاج رأى طائًرا مجيال حيلق بطريقة رائعة 
ف األعىل ف السامء الصافية، يرتفع وينخفض ف األجواء بمهارة عالية، 
مثله  التحليق  أستطيع  ليتني  له من طائر فخم وساطع  يا  النرس  فتساءل 
الطيور،   ملك  النرس  إنه  الدجاج،  من  االستهزاء  بضحكات  قوبل  لكنه 
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قوقأت دجاجة كانت بجنبه أما أنت فال تعدو كونك دجاجة مزرعة فال 
حتلم كثرًيا فلن تكون يوًما نرًسا مثله.

هكذا توقف حلم نرسنا عن التحليق ف األعىل و قىض حياته وهو 
يعتقد أنه دجاجة مزرعة ومات وهو يعتقد ف ذلك.

يعيش وسط  نرًسا    تكون  قد  تكون،  نفسك من  أنت  تعرف  فهل 
خم الدجاج وعوض أن حتلق عالًيا ف األجواء ال زلت تكتفي بالنبش 
ف الرتاب.  قليلون هم من يعرفون نفسهم و يدركون نقط قوهتم والنقط 
الشهرية  باملقولة  التي جيب عليهم حتسينها، اشتهر )فرانكلن روزفلت( 
بأنفسهم،  العميقة  الكبار بشئ واحد، معرفتهم  الزعامء  اآلتية: »يشرتك 
نقط  عنهم  ختفى  وال  بإستمرار،  ويقووهنا  قوهتم  نقط  يعرفون  فهم 
ليكملوا  باملحيطني هبم  ضعفهم ويعرفون كيف يغطوهنا عرب اإلستعانة 

أنفسهم هبم!«.

 و قد كان الصينيون يعتقدون بأن معرفة اآلخرين علم بينام معرفة 
اإلنسان ذاته ذكاء ولألسف ال يتمتع الكثري منا هبذا الذكاء.

بل  الضوري  من  لذا  واألرسار.  باخلفايا  ميلء  خملوق  اإلنسان 
الواجب عىل كل واع أن يعرف ذاته وحقيقته، ألن هذه املعرفة تساعده 
عىل تطوره وتقدمه ف جماالت احلياة كافة، ومدى إمكانية التهيؤ لإلرتقاء 

ف مدارج اإلنسانية الصاحلة. 
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نقط  لدينا  أيًضا  وكلنا  قوة  نقط  لدينا  كلنا  كامل،  إنسان  يوجد  ال 
ضعف، الناجحون هم الذين يعرفون ذاهتم ويكتشفون مبكًرا نقط قوهتم 
ويركزون عليها، وال يضيعون وقتهم ف حماولة إصالح نقط ضعفهم، بل 

يستعينون بمن حوهلم لسد اخلصاص.

كشف تقرير ملجلة »فوكوس« األملانية، عن الوصايا العرش التي يمكن 
من خالهلا حتقيق النجاح الوظيفي والوصول إىل أعىل املراتب، من خالل 

معلومات إحدى اخلبريات األملانيات ف جمال ما يسمى تسويق الذات.

وجاء ف التقرير الذي نرشته املجلة عىل موقعها عىل اإلنرتنت، أن 
معرفة خصائص الذات احتّلت النصيحة األوىل ف سّلم الوصايا، يليها 
حتديد األهداف التي يرغب اإلنسان ف حتقيقها، ثم احلفاظ عىل اإلرشاقة 

والوّد ف شكل مستمر.

هي  ما  نفسك،  مع  تسائل  نفسك،  خصائص  معرفة  حاول  لذا 
األمور التي تتقنها وتتفوق فيها عىل املحيطني بك، ثم أبحث عن األمور 
التي تنقصك فيها املهارة، ال ُأسميها نقاط ضعف ألهنا هذا اخلصائص 
جيب أن تدفعك للنقاش مع الناس ملحاولة تغطية النقص وهذا ف حد 

ذاته شئ إجيايب.

يتفوق ف  النقاط، اسأل نفيس من املحيطني يب   بعد أن ُأحدد هذه 
هذا األمر ويمكنني اإلستعانة به ف وقت الشدة.
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من  ألن  بذاته  هدف  بالذات  احلقيقية  املعرفة  إن  يشء  كل  وقبل 
عليك،  وما  مالك  وحقيقة  ذاتك  حقيقة  تعرف  املعرفة  هذه  خالل 
ربه«، وألن من خالل هذه  نفسه، عرف  قال: »من عرف  وصدق من 
املعرفة يمكن لإلنسان امتالك رؤية جيدة وواعية عن نفسه وعن قدراته 
معرفة  عند كل عارض كام متكنه من  واملطلوبة  املناسبة  املواقف  وأخذ 

تصور اآلخرين لشخصيته. 

كنت  فإذا  به،  يؤمن  ما  عبد  اإلنسان  أن  اإلشارة  جيب  اخلتام  ف  و 
فتابع أحالمك وال تركن  النجاح،  بالتحليق عالًيا ف سامء  نرًسا و حتلم 
إىل واقعك السلبي وال تستمع لكلامت الدجاج )اخلاذلني لطموحك ممن 
لديك  متواجدتني  ذلك  حتقيق  عىل  والطاقة  القدرة  أن  حيث  حولك!( 
لذاتك  الشخصية  نظرتك  بأن  واعلم  وتعاىل.  سبحانه  الل  مشيئة  بعد 
وطموحك مها اللذان حيددان نجاحك من فشلك! لذا فاسع أن تصقل 
نفسك، وأن ترفع من احرتامك ونظرتك لذاتك فهي السبيل لنجاحك، 

ورافق من يقوي عزيمتك.  





لماذا أماطل وتفتر همتي؟
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التسويف والمماطلة..... وخداع الذات:
التي  الكثرية  الفرص فضال عن األوقات  العديد من  شأنه تضييع 
اإلنسان  لدى  الفشل  أو  بالذنب  إحساًسا  عادة  يسبب  مما  بسببه  هتدر 
سلوك  ويرتبط  منه.  املطلوبة  األعامل  ف  إنجازه  ف  عليه  يؤثر  ثم  ومن 
املسوف  اإلنسان  أن  بمعنى  الذات  بخداع  عادة  والتسويف  املامطلة 
املامطلة  ليستطيع  ومهية  وأعذاًرا  مبربات  لنفسه  خيلق  ما  غالًبا  املامطل 
والتأجيل مثل أن يقول لنفسه هذا عمل بسيط وأستطيع إنجازه ف أي 
الشيئ  أنتهي من  أن  بعد  أو  غًدا،  العمل  بإنجاز هذا  أو سأقوم  وقت، 
اهلدف  إنجاز  ف  التأخر  أو  باملامطلة  حتدثنا  لن  فأنفسنا  وهكذا  الفالين 
هذا  إلنجاز  تأخريه  أن  املامطل  فيعتقد  لنا  جتمله  وإنام  مبارش  بشكل 
برتكيز  أو  أعىل  بجودة  بإنجازه  سريتبط  آخر  وقت  ف  حتقيقه  و  العمل 
املربرات كام عليك  مثل هذه  أن حتذر من  لذلك عليك  أكثر وهكذا.. 

أال تستجيب هلا وللصوص الوقت.

أهم لصوص الوقت : تتعد الوسائل التي تتسبب ف ضياع الكثري 
نجد  العام  مدار  عىل  املهدور  الوقت  حسبنا  وإذا  احلياة  ف  أوقاتنا  من 
أبًدا بأي دقيقة ف  إنه كاف لعمل رسالة دكتوراة مثال لذلك ال تستهون 
وقتك وال هتدر أي ثانية فيه، وفيام ييل قائمة بأهم األسباب التي جتعلك 
مهدًرا ألوقاتك : النوم : الشك أن النوم رضوري جًدا وعنرص أسايس 
بأي  يقوم  أن  إنسان  يستطيع  وال  النشاط  وجتديد  الطاقة  عىل  للحصول 
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يمكنه  النوم  إذا كان حاصال عىل قدر كاف من  إال  ناجح  عمل بشكل 
من حتقيق هذا اهلدف بأفضل شكل ممكن، إال أن النوم من ناحية أخرى 
يومًيا  ساعات   8 تنام  أنك  فرضنا  فإذا  يومنا،  من  كبري  جزء  يلتهم  قد 
أن  أن تستطيع  الرغم من  النوم عىل  1/3 يومك ف  فسنجد أنك هتدر 
5 ساعات فقط  حتقق نفس النتيجة وهي اإلسرتخاء والرتكيز إذا نمت 
 3 الرياضية  التامرين  بمامرسة  الباقية  ساعات  الثالث  عن  وإستعضت 
يعادل  ما  أي  يومًيا  ساعات   3 وفرت  قد  تكون  وهبذا  أسبوعًيا  مرات 
 7 من  بدال  أيام   8 األسبوع  أيام  جعلت  إنك  أي  أسبوعًيا  ساعة   21

فقط، هذا بالنسبة للنوم فقط !!!!.

أصبحت   : اإلنرتنت  أمام  واجللوس  التليفزيون  مشاهدة 
مشاهدة التليفزيون وقضاء الوقت أمام اإلنرتنت من أهم املصادر التي 
ويفاجئ  الوقت  بمرور  اإلنسان  يشعر  ال  عادة  فإمامهام  الوقت  تقتل 
أمام هذين  مايزيد  أو  6 ساعات  أو   5 الـ  يتجاوز  قد  أنه  األمر  ف هناية 
املصدرين، فعليك قبل أن تقوم بفتح جهاز التليفزيون أو اجللوس عىل 
شبكة اإلنرتنت أن حتدد الربامج التي ستشاهدها أو اهلدف من دخولك 
تلك  إىل  القناة  هذه  من  تنتقل  هلام  نفسك  ترتك  وال  اإلنرتنت  شبكة  إىل 

القناة ومن هذا املوقع اإللكرتوين إىل ذلك.

النتائج املرتتبة على التسويف: حدد مركز التوجيه واإلرشاد 
عيبان  عيل  بن  سعد  للدكتور  دراسة  ف  بالسعودية  فهد  امللك  بجامعة 
أن  يمكن  سيئة  عادة  1-أنه  هي:  النقاط  من  عدد  ف  التسويف  عيوب 
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يعانون من  التسويف  يمتهنون  فأغلب من  تؤثر عليك جسمًيا ونفسًيا. 
مضاعفات الشد العصبي والتوتر والقلق واإلرهاق.

بلوغك  دون  وحيول  خطاك  ويكبل  حولك  األغالل  2-يضع   
أهدافك و غايتك.

 3-أنه خينق نموك الشخيص واملهني ويعيق حصولك عىل مكافآت 
تستحقها بجدارة.

الصحة  تلفها  سعيدة  بحياة  تنعم  أن  ف  أحالمك  يدمر  4-أنه   
والعافية ورغد العيش.

 5-يورث احلرسة والندم ف وقت ال ينفع فيه احلرسة والندم. 

6-يؤدي إىل احلرمان من األجر والثواب.

 7-تراكم الذنوب وصعوبة التوبة.

 8-تراكم األعامل، وصعوبة األداء.

 9-ضياع اهليبة، وعدم القدرة عىل التأثري ف الناس.

معادلة التسويف : حيدد الدكتور )سعد بن عيل( عيبان معادلة 
تؤجل  أنت  أ=   : وهي  عدمه  من  مسوف  كنت  مإذا  لتعلم  التسويف 
هبا.  قيامك  لعدم  بالذنب  تشعر  أنت  أداؤها. ب=  ينبغي عليك  أعامل 

أ+ ب = مسوف. 
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وقد حددت الدراسة السابقة أسباب التسويف يف اآليت : 

املسؤولية.  إنعدام   -3 األولويات.  إنعدام   -2 اإلرتباك.   -1
4-اخلوف من املخاطرة. 5- التهرب من املهامت الغري ممتعة. 6-القلق 
السأم.  أو  الرتابة   -8 القهري.  الوسوايس  السلوك   -7 اإلكتئاب.  أو 
التحليلية.  القدرة  فقدان   -11 اخلارجية.  القوى   -10 9-اإلرهاق. 
عىل  التالعب   -14 اآلخرين.  عىل  االعتامد   -13 النسيان.   -12

اآلخرين. 15- العجز اجلسدي.

ختلص من التسويف : ولكي تتخلص من هذه العادة التي سيطرت 
وقلم  ورقة  أخرج  حاال:  فوًرا  تبدا  أن  عليك  البرش  من  كبري  عدد  عىل 
وإبدأ دون أهدافك ف احلياة عىل املستوى البعيد والقريب، قم بالتخطيط 
حلياتك، قم بعمل خطة سنوية وأخرى شهرية وأخرى أسبوعية وأخرى 
املواصالت  أوقات  إستغل  يومك،  ف  دقيقة  كل  إلستغالل  يومية 
الواجبات  تضغط  أن  وعليك  البسيطة  املهام  بعض  إنجاز  ف  واإلنتظار 
التي يمكن إنجازها ف أوقات واحدة. ال تنسى نفسك مارس الرياضة، 
احرص عىل غذائك الصحي، احرص عىل حياتك عىل وقتك عىل كل 

ثانية ف يومك.

التسويف واملماطلة من أكثر مواطن الضعف عند األفراد :

جيد علامء إدارة الوقت أن مدى اإلهتامم بالوقت خيتلف تبًعا لطبيعة 
املجتمعات ومدى اهتاممها بتقسيم الوقت إىل وحدات، استناًدا للظروف 

اإلجتامعية واإلقتصادية والثقافية فيها.
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ورغم تزايد االهتامم بالوقت ف عرص التكنولوجيا والرسعة الذي 
الوقت  لعنرص  إدراك  من  املتقدمة  املجتمعات  له  وصلت  فيام  يتجىل 
كمورد هام، تبقى بعض املجتمعات أسرية للسلوكيات السلبية املتمثلة 

باملامطلة والتسويف.

وتسري املامطلة والتسويف ف خط معاكس خلط إدارة الوقت وتنظيمه، 
ويزداد األمر سوًءا عندما تتحول السلوكيات السلبية لنمط حياة.

دبليو.داير(  )واين  للدكتور  لديك  الضعف  مواطن  كتاب  ويفرد 
الصادر عن مكتبة جرير، فصاًل خاًصا حيمل عنوان ضع حًدا للتسويف؛ 
أكثر  من  واحًدا  واملامطلة  التسويف  موضوع  فيه  يتناول  حيث  اآلن، 

مواطن الضعف شيوًعا عند األفراد.

ف  معيب  غري  سلوًكا  التسويف  الكاتب  يصنف  الذي  الوقت  وف 
حد ذاته، يوضح أن التسويف قد يتحول لسلوك عصايب إذا تصاحب مع 

تأثر عاطفي وحالة من اجلمود.

ويرى املؤلف بأن املامطلة بالنسبة ألغلب الناس هي بمثابة هروب 
من أن حييوا حلظات حارضهم بشكل طيب وكامل قدر املستطاع.

منظومة  تشكل  والتمني  والرجاء  األمل  ثالثية  أن  الكاتب  ويبني 
تساعد عىل التمسك بسلوك املامطلة، وهلذا ينصح بالتخلص من كلامت 

آمل، أمتنى، أرجو، للتخلص من هذا السلوك السلبي.

ويصنف الكاتب إرجاء األشياء إىل حلظة معينة ف املستقبل ضمن 
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من  واألخطر  بالذات،  التشكيك  وسلوك  اهلرويب  للسلوك  االستسالم 
ذلك كله هو سلوك خداع الذات.

ويأيت رأي الكاتب موافًقا لتعريف )دونالد ماركينز( للمامطلة عىل 
أهنا فن احلياة ف ظل املايض، ويضيف للتعريف السابق ضمن مفهومه 

للمامطلة بأهنا جتنب للحارض.

ويعرض الكتاب لبعض نامذج سلوكيات املامطلة وصورها املختلفة 
عند األفراد، ومنها االجتاه للعمل ف جمال معني والتمسك به، برغم عدم 

القدرة عىل التطور والتحسن ف هذا املجال.

إنجاز  تأجيل  أيًضا  الكاتب  عرضها  التي  التسويف  نامذج  ومن 
اتباع  ف  قرار  اختاذ  وكذلك  إنجازها،  أمهية  إدراك  رغم  الشاقة  األعامل 
نظام غذائي معني ومن ثم تأجيله إىل اليوم التايل، ومن صور التسويف 
أن خيشى املامطل التقرب ممن حيب رغم أن ذلك يمثل رغبة لديه، إال أن 

املامطل يفضل االنتظار وعدم اإلقدام آماًل أن تتغري األشياء من نفسها.

أما فيام يتعلق بأسباب ومربرات التسويف فيدرج الكاتب ف كتابة 
املامطل  يمنح  التسويف  أن  أمهها  من  واملربرات  األسباب  من  العديد 
فرصة للهروب من األنشطة واألعامل التي ال يفضل القيام هبا أو خيشى 
القيام هبا وهنا يذكر الكاتب بأن ليس هناك ماهو أبيض بشكل مطلق أو 

أسود بشكل مطلق.
منظومة  خالل  من  بالراحة  يشعر  أن  للمامطل  يمكن  وكذلك 
بأنه  الذات، فكذب املامطل عىل نفسه جينبه اإلعرتاف  سلوكيات خداع 
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التسويف  ليس فاعاًل ف حلظة معينة من حلظات احلارض، ومن أسباب 
الوقت،  تتمثل بعدم كفاية  السيئ  املامطل مربرات ألدائه  أيًضا أن خيلق 
وغالًبا ما يؤدي التأجيل ف العمل إىل نسبه لشخص آخر ما جيعل املامطلة 

وسيلة تالعب باآلخرين.

وف هناية الفصل املفرد حتت بند ضع للتسويف حاًل؛ اآلن يعرض 
الكتاب جمموعة حلول وطرق التخلص من سلوك التسويف واملامطلة 
حيقق  قد  يشء  أي  تأجيل  عن  واإلعراض  احلارض  ف  التفكري  ومنها: 
إنجازها  املراد  األعامل  ف  التفكري  واستبدال  واإلشباع،  الرضا  للفرد 
القصري مع اختاذ  بالتفكري ف أعامل تنجز عىل املدى  الطويل  عىل املدى 

القرار بالبدء ف تنفيذها.
خطوة  الفاعلني  صفوف  إىل  النقاد  صفوف  من  االنتقال  ويشكل 
أيًضا  النصائح  ضمن  ومن  واملامطلة،  التسويف  سلوك  من  للتخلص 

االبتعاد عن استخدام التعب أو املرض كذريعة لتسويف األعامل.

وللتخلص من سلوك التسويف واملامطلة ال بد من النظر إىل احلارض 
التي  التعامل مع اخلوف من األمور  باإلنطالق نحو  ضمن رؤية واعية 
احلارض  تضيع  التي  املامطلة  بمعاجلة  احلالية،  حلظاته  ف  الفرد  يتجنبها 

بالقلق عىل حدث مستقبيل.

خطر التسويف والمماطلة 
جسم  تصيب  التي  األمراض  من  العديد  ظهرت  احلايل  عرصنا  ف 
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عالجا  منها  يعالج  مل  إذا  املريض  الشخص  بحياة  تودي  وربام  اإلنسان 
كامال، أو حيتاط هلا بسبل الوقاية الالزمة.

عىل أن هناك أمراض أخرى قد تلحق رضًرا بالًغا بمجمل الكيفية 
التسويف  أو  املامطلة  وتعترب  وقته؛  إنسان  يدير هبا كل  التي  واألساليب 
العدو  وتعد  بل  خطورة،  األمراض  هذه  أكثر  من  األعذار  واختالق 
األول إلدارة وتنظيم الوقت، واحلقيقة أن ال أحد حيب املامطلة واختالق 
وكيف  نامطل؟  وملاذا  التسويف؟  هو  فام  حياته،  عىل  وباء  فهو  األعذار 

نتوقف عن اختالق األعذار؟

ما هي المماطلة؟
وإذا  اإلنسانية،  عرفتها  التي  املنترشة  األمراض  أكثر  تصف  كلمة 
قمنا بتعريفها فسنجدها هي أن تقوم بمهمة ذات أولوية منخفضة بدال 
املهام  أداء  لتأجيل  امليل  أو  العالية،  األولوية  ذات  مهمتك  تنجز  أن  من 
واملرشوعات حتى الغد أو بعده بقليل عن طريق اختالق األعذار، ونظًرا 
فإنه  أداؤه  تم  وإن  يشء،  أي  أداء  يتم  ال  فإنه  يشء  كل  تأجيل  يتم  ألنه 

سيجيء مبتوًرا وناقًصا وغري مكتمل.

هل أنت مماطل؟
لتحديد ما إذا كنت قد أصبت بمرض املامطلة أم ال... نطرح عليك 
املرض  خطورة  درجة  عنها  اإلجابة  حتدد  التي  التالية  األسئلة  بعض 

واستفحاله:
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أو  األسباب  خيرتعون  الذين  األشخاص  أولئك  من  أنا  هل   •

جيدون األعذار لتأجيل العمل؟ 

•  هل أكون حمتاًجا دائاًم للعمل حتت ضغط شديد لكي أكون كفًئا 
ومنتًجا؟ 

•  هل أجتاهل إختاذ تدابري صارمة ملنع تأجيل أو تأخري إنجاز أي 
مرشوع؟ 

واملعوقات  املهمة  غري  املشكالت  عىل  السيطرة  ف  أفشل  هل    •
األخرى التي متنع استكامل املهمة؟ 

•  هل أشعر أحياًنا بأنني ال أهتم بإنجاز العمل. 

•  هل أكلف الزمالء بأداء عمل من األعامل التي ال تروق يل؟ 

•  هل أترك املجال للمواقف السيئة حتى تستفحل بدال من التصدي 
للمشكلة ف الوقت املناسب؟ 

الفريوس  فإن  )دائاًم(  بكلمة  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابة  غلبت  إن 
سيكون قد انترش ف كل أنحاء اجلسد، وإن كانت اإلجابات الغالبة هي 
)بعض األحيان( فال يزال هناك متسع من الوقت لتناول الدواء الشاف، 
أما إن غلبت اإلجابة بكلمة )قليال( فإن الفريوس ال يزال يمر ببدايات 
فرتة احلضانة، ولكن، ومهام كانت اإلجابات، ستجد كال منا يامطل ف 
يامطلون  البرش  معظم  أن  هو  بسيط  لسبب  وذلك  ذاك،  أو  اجلانب  هذا 
يستعدون  الذين  املديرين  من  العديد  هناك  املثال  سبيل  فعىل  أيضا، 
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اإلجتامعات،  قليلة من موعد  دقائق  قبل  أو  إلجتامعات مهمة ف حلظة 
وأيًضا يوجد العديد من الطالب وتالميذ املدارس ممن ال يعكفون عىل 
مراجعة دروسهم إال خالل الليلة التي تسبق االمتحان النهائي، وأيضا 
يتقدم البعض لشغل وظيفة من الوظائف بعد انتهاء موعد التقديم. إن 

كل هذه األمثلة تعد نامذج من أشكال املامطلة والالمباالة املتعددة.

صفات المماطلين والالمبالين
يتسم املامطلون بصفات سلبية عدة من أمهها:

• أهنم يرغبون ف فعل يشء ما، بل ويتخذون قراًرا هبذا الشأن. 

تنفيذ  يتابعوا  مل  أي يشء ألهنم  أداء  لعدم  عادة  األمر  ينتهي هبم   •
قراراهتم. 

• يدركون، ولو جزئًيا، النتائج السلبية لعدم قيامهم بتنفيذ قراراهتم، 
أي أهنم يعانون. 

• يمتلكون مواهب عالية إلخرتاع األعذار لعدم إنجاز ما كان جيب 
عليهم إنجازه، وذلك ف حماولة لكبت ما يسمونه بتأنيب الضمري. 

• يغضبون برسعة ويتخذون قرارات جديدة. 

• ال ينفذون هذه القرارات اجلديدة أيًضا، وهبذا يامطلون أكثر. 

• يستمرون ف تكرار األشياء نفسها، ويسريون ف الدائرة ذاهتا حتى 
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تنشأ أزمة ال يستطيعون حلها ومن ثم ال جيدون أمامهم إال خياًرا واحًدا 
وهو إنجاز ما بدؤوه. 

إن أسوأ ما ف املامطلة والتسويف هو حتوهلا لنمط من احلياة قد ال 
نشعر به، وذلك بسبب حتوهلا إىل عادة، إال أهنا بكل أسف عادة سلبية ال 

تؤدي إال ملزيد من الضغوط واملشكالت والصعوبات.

أعراض التسويف أو المماطلة
يمكن توقع ومنع وحماربة املامطلة وذلك بتطبيق آليات عده، هناك 
سلوكيات و أفعال تكون أعراض ملرض املامطلة والتي جيب أن تنتبه إليها 

دائام وتتفاداها:

•  ترك العنان للتفكري بحيث تأخذنا األحالم أو الذكريات بعيًدا 
ذكريات  اسرتجاع  أو  اإلجازة،  ف  التفكري  مثل  املذاكرة  أو  العمل  عن 

سابقة.. أو التفكري ف النوم. 

العمل  إنجاز  دون  حتول  التي  للعوائق  طواعية  اإلستجابة    •
يقوم  التي  املتكررة  والزيارات  اليومية،  التلفونية  املحادثات  سيل  مثل 
التلفاز  ومتابعة  مسبق،  موعد  حتديد  لعدم  نتيجة  واألصدقاء  األهل  هبا 
حتدث  املعوقات  هذه  نرتك  ال  أننا  أحياًنا  حيدث  طويلة..وقد  لفرتات 
بعيًدا عن  تأخذنا  أحياًنا ألهنا  لوقوعها  بالسعادة  نشعر  قد  بل  فحسب، 
عناء العمل والواجبات، األمر الذي قد يؤدي إىل تزايد االرتياح النفيس 

ملثل هذه املعوقات والوقوع حتت سيطرهتا. 
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•  قضاء فرتات طويلة ف تناول القهوة والشاي أو وجبة الغداء، أو 
الذهاب ف مشوار طويل يستغرق كثرًيا من الوقت. 

•  تركيز اإلهتامم عىل إنجاز األعامل الثانوية و غري املهمة بدال من 
الرتكيز عىل ما جيب إنجازه باألولوية. 

ذلك  كل  تستدعي  ال  بسيطة  مهمة  إلنجاز  طويل  وقت  قضاء    •
الوقت. 

•  اخلوف من الفشل يكون أحياًنا أحد األسباب التي تدفع الفرد 
إىل املامطلة. 

الخوف من الفشل
عىل  ويساعد  تكراًرا  وأكثرها  وضوًحا  األعراض  أكثر  هو  اخلوف 
التفيش الرسيع لفريوس املامطلة وعندما ال ينجز اإلنسان عمله أو يقوم 
بتأجيله يوًما بعد أخر فإنه يسعى ف واقع األمر حلامية نفسه، وإذا مل حياول 
فإنه، وبكل وضوح، لن يفشل إال أنه ف الوقت ذاته لن يتمكن من إحراز 

أي نجاح، وجيب أال يغيب هذا عن بالنا، ولو للحظة واحدة.

أننا سوف نفشل مرة أخرى،  الفشل ف مواقف سابقة ال يعني  إن 
مهمة  كمصادر  السابقة  األخطاء  إىل  النظر  وجيب  دائاًم  تتغري  احلياة  فإن 
ملعلومات ف غاية الثراء، وعليه جيب أن نتذكر القول املأثور: »ال خوف 
وال خجل من عثرة احلجر« إن املخيف واملخجل هو التحرك أو التعثر 

عىل احلجر نفسه مرتني.
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األضرار الحقيقية للمماطلة
• من أكثر مضيعات الوقت خطورة. 

• خيرج خطتك عن مسارها. 

• يراكم العمل. 

• قد حيرمك من النجاح، حيث إننا غالًبا ما نؤجل األعامل الصعبة، 
واملتعبة، وغري املحببة والثقيلة عىل النفس. 

واآلن ربام نتساءل ما الذي يدفعنا للمامطلة واختالق األعذار بعد 
كل هذه األرضار املرتتبة عليها، وما الذي يدفعنا إىل تأجيل األمور املهمة 
والتي يمكن أن حتدث تغيرًيا ف حياتنا، وملاذا نامطل ونختلق األعذار؟؟

األعذار والتبريرات
قد خيطيء اإلنسان.. ولكنه ال يشاء أن يعرتف بأنه خمطيء.. ولذلك 
ذلك  شأن  من  يقلل  أن  حياول  أو  والتربيرات.  باألعذار  اخلطأ  يغطي 

اخلطأ. ويقف أمام الناس بريًئا وبال عيب.. 

وما أسهل عىل الضمري الواسع أن جيد عذًرا ألية خطيئة يقع فيها..! 
وما أسهل عليه أن يربر أي موقف. بأي كالم..! 

وباب التربيرات باب واسع.. إن ُفتح. اتسع لكل فعل.. وف تربير 
اخلطأ. يمكن تسميته بإسم آخر مقبول. أو بإسم فضيلة! 
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والتأديب..  باحلزم  تسميتها  يمكن  الرتبية.  ف  الشديدة  فالقسوة 
أكثر  وما  املرح..  وروح  باللطف  تسمي  أن  يمكن  البذيئة  والفكاهات 
بالد  ف  االنحرافات  من  وكثري  الفن..  اسم  حتت  توضع  التي  اخلطايا 

الغرب توضع حتت اسم احلرية وحقوق اإلنسان!! 

احلقيقي  والسبب  الذات..  تربير  هو  األعذار  إىل  األول  الدافع 
لألعذار اخلاطئة هو كربياء النفس التي ترفض أن تعرتف باخلطأ.. 

ومجياًل ف  كاماًل  يكون  أن  ويريده  اإلنسان  له  يتعبد  والذات صنم 
عينيه وف أعني الناس. ال تشوبه شائبة. وإن ُوجدت هذه الشائبة. حياول 

أن يمحوها باألعذار والتربيرات.. 

قدر  من  حيط  قد  آخر  خطأ  هي  ذاهتا  حد  ف  األخطاء  وتربيرات 
اإلنسان أكثر من اخلطأ األصيل الذي حياول أن يربره.. وربام ينطبق عليه 

املثل القائل »عذر أقبح من ذنب!«. 

واألعذار قد تكون مكشوفة وخمتلقة.. وتصبح غري مقبولة. 

بل قد تكون جمااًل للسخرية. وسبًبا لإلثارة. ألهنا تدل عيل استهانة 
االستمرار  يسبب  مما  عليه  الندم  وعدم  شأنه.  من  وتقليل  اخلطأ.  بقيمة 

فيه. وهذا طبًعا يشء مثري. 
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النفس  وإصالح  التوبة  ضد  واألعذار  التربيرات  كانت  هنا  ومن 
ومعاجلة أخطائها.. فاإلنسان يعالج ما يراه خطأ. أما الذي يربره. فكيف 
يعاجله؟! ألنه »ال حيتاج األصحاء إىل طبيب. بل املرىض« وهكذا تكون 
التربيرات واألعذار. هي ضد االتضاع وضد التوبة.. فاالتضاع يعرتف 

باخلطأ. وال يربره.. 

أمام  الناس.والثاين  أمام  أحدمها  التربير:  من  نوعني  هناك  أن  عىل 
النفس 

أمام  وبالتايل  نفسه.  وبني  بينه  فيام  خطأه  يربر  شخص  يوجد  فقد 
آخر  ونوع  األمور..  وموازين  القيم  داخله  ف  ختتل  نوع  وهذا  الناس.. 
يربر  أن  حياول  اآلخرين  أمام  ولكنه  أخطأ..  أنه  نفسه  داخل  ف  يعرتف 
نفسه. بدافع من اخلجل. أو حفظا لكرامته وسمعته أمامهم! وهذا النوع 
يمكن أن يصلح نفسه وعليه أن يعرف أن كرامته احلقيقية تكمن ف نقاوة 

حياته. وليس ف مظهر يظهر به أمام الناس. وقد يأيت بنتيجة عكسية! 

أتراه  الناس-  أمام  نفسه  يربر  أن  حاول  مهام  اإلنسان-  أن  عىل 
يستطيع أن يربر أخطاءه أمام الل العارف بالقلوب واألفكار؟! 

أمام الل احلقائق كلها واضحة. ال تغريها ادعاءات الناس وأحكامهم 
أعامل  توزن  سوف  األبدية  وف  األعذار..  عليها  تؤثر  وال  وتربيراهتم. 
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الناس وأقواهلم بميزان كله دقة وحق.. 
لذلك كلام حوربت أهيا األخ بتربيرك لنفسك. قل برصاحة كاملة 
»وماذا أفعل حينام أقف أمام الل الدّيان العادل؟!«. واحكم يا أخي عىل 

نفسك قبل أن حُيكم عليك.. 

وف صلواتك اعرتف بكل أخطائك. واطلب عنها املغفرة. 

وتربير النفس أمام الناس. قد يكون لوًنا من اخلداع ومن املكابرة. 
النفس  فتربير  وعموًما.  حقيقته..  غري  عيل  األمر  من  حدث  ملا  ورشًحا 
ف أخطاء واضحة. هو لون من الرياء. يريد صاحبه أن يراه الناس بغري 

الواقع. وكام قال الشاعر: 

حتته           فإذا التحفت به فإنك عاِر  عام  يشّف  الرياء  ثوب 

والصدق..  احلق  ضد  هو  أخطائها  ف  الذات  تربير  يكون  وهكذا 
وبخاصة إن كان يعرف من يربر ذاته أنه غري صادق فيام يقول.. وأيًضا 
إن كان يلجأ إيل االحتامء وراء أسباب ثانوية بعيدة عن السبب األسايس! 

وقد يقف الكذب معينًا لكل خاطيء. وبيده ورقة تني عريضة كي 
يسرت هبا عريه. وذلك بأعذار وتربيرات ترصخ كلها قائلة : »إنني جمرد 
ستار لنفس أتعبتها الكرامة والكربياء. أو أتعبها اخلجل«. فرتيد أن تقف 

أمام الناس بريئة. بأية وسيلة أو أي سبب! 
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والذي يربر نفسه بعذر ما. قد ينكشف هذا العذر. 

ال  والتربيرات  األعذار  من  سلسلة  ف  ويدخل  آخر.  بعذر  فيغطيه 
تنتهي.. 

وقد تكون مسببة لإلثارة. إن كانت أعذاًرا واهية ال يقبلها العقل. 
وواضحة فيها احليلة والرغبة ف اهلروب من املسئولية وكان خرًيا ملقدم 
هذه التربيرات أن يصمت. إن مل يستطع أن يعرتف باخلطأ. فالصمت ال 
يثري كاألعذار التي تدل عيل استهانة باخلطأ. وعدم احرتام لعقول الناس 
الذي  اخلطأ.  عن  يبعد  اإلنسان  ليت  يا  األعذار..  زيف  تكتشف  التي 

حيتاج إيل تغطيته بمثل هذه التربيرات.. 

هناك نوع آخر من التربير. هو تربير األحباء واألصدقاء. والزمالء 
ف هيئة واحدة إجتامعية أو سياسية أو ما شاكل ذلك.. 

من هذا النوع تربير األم لترصفات ابنها. لتحميه من نقد اآلخرين 
الرياضية  الفرقة  ألخطاء  شخص  تربير  وكذلك  أبيه.  عقاب  من  أو 
إليها. دفاًعا عن سمعتها. أو دفاع سيايس عن حزبه ف كل  ينتمي  التي 
ترصفاته بتربير لكل ما يفعل وكل ما يقول. وبنفس الوضع تربير دولة 

لدولة أخري صديقة أو حليفة مهام كانت أخطاؤها!! 

نحن ال ننكر واجبات القرابة واالنتامء والصداقة. ولكن احلق هو 
احلق ينبغي أال حييد عنه أحد مهام كانت الدوافع. 



42

تجارية عالمة  ذاتك    
السليم  الطريق  ف  ليسري  حتبه  من  تنصح  أن  هي  احلقيقية  واملحبة 

ويعالج أخطاءه. ال أن تشجعه عيل البقاء فيام هو فيه تربير أخطائه.. 

أمام  املرءوسني  أو  الوكالء  بعض  فيه  يقع  التربير  من  آخر  نوع 
رؤسائهم. 

لتربير أخطاء أو انحرافات ف اإلدارة.. 

وذلك بإسلوب »كل يشء متام يا أفندم!« الذي يلجأ إليه البعض. 
فإن سأهلم  إدارهتم.  يشوب  يوجد خطأ  بأنه ال  الرئيس  أو  املدير  إلهيام 
عن الشكاوي التي ترد إليه. يربرون األمر بأهنا كلها شكاوي كيدية تّم 
نحن  لذلك:  تربيرهم  ف  يقولون  وأحياًنا  زيفها.  وَثُبَت  أمثاهلا  فحص 
نعرف مصدر كل ذلك. وهو شخص موتور. رفضنا أن نرّصح له بطلب 
عىل  لريغمنا  ومهية.  بأسامء  بعضها  شكاوي  الدنيا  فمأل  جائز.  غري  منه 

اخلضوع لطلبه!! 

من  إليه  يرد  فيام  بنفسه  حيقق  أن  الرئيس  أو  املدير  هلذا  نصيحتي 
شكاوي. أو يعهد هبا إيل جلنة حمايدة. وال يرتكها إىل احلاشية املحيطة به 

لئال تضلله بتربير كل األخطاء واالنحرافات. 

أو  العبادة  شئون  ف  البعض  بتقصري  يتعلق  التربير  من  آخر  نوع 
بواجباته الروحية بصفة عامة.. 
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وجود  بعدم  ذلك  يربر  أن  وحياول  صلواته.  ف  إنسان  يقرّص  فقد 
واملجالت.  اجلرائد  لقراءة  الكاف  الوقت  لديه  بينام  ألدائها!  لديه  وقت 
وتقف  أصدقائه.  مع  للسمر  وقت  ولديه  والتليفزيون.  اإلذاعة  ولسامع 

مشكلة الوقت ف جمال الصالة وحدها!! 

واحلقيقة أنه ليست لديه الرغبة وال الدافع الداخيل للصالة. فيلجأ 
إيل تربير زائف هو عدم وجود وقت! بينام لو شاء أن يرتب وقته بني سائر 

مسئولياته. لوجد الوقت... إنه إذن تربير زائف. 

بأن  ذلك  ويربر  الصوم.  ف  يقرّص  من  واألسلوب  املنطق  وبنفس 
املوضوع  يفلسف  من  هذا.  من  أكثر  بل  تساعده!  ال  الصحية  ظروفه 
ويقول إن الل هو إله قلوب. وليس اجلوهر هو الصالة والصوم!! وماذا 

يمنع أن جيتمع األمران مًعا: القلوب مع الصالة والصوم؟! 

أخطائهم  جهة  من  إليه  الكثريون  يلجأ  آخر  تربيًرا  هناك  أن  عىل 
اإلجتامعية. 

وهو قوهلم »كل الناس هكذا... هل نشّذ نحن؟!« 

عيل  الناس  كل  ليس  العملية  الناحية  من  ألنه  دقيق.  غري  والتعبري 
له..  الكل  أن خيضع  عام خاطيء. ال يصح  تيار  ُوجد  لو  خطأ. وحتى 
ومن هنا كان األبرار الذين ال جيرفهم التيار. وشعار كل منهم هو قوله: 

لو أطعت اهلل وحدي  سأطيع اهلل حتى    

وأيًضا موقف القادة واملصلحني الذين وقفوا ضد التيارات العامة 
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والتقاليد املتبعة ف أيامهم. حتي غرّيوها.. 

نرّد هبذا عيل الذين يقولون مثاًل »املوضة هكذا« أو »هكذا العرف 
والتقاليد التي يسري عليها كل الناس!!«.

لدينا أخطاء شائعة ف حفالت الزواج. وف زيارة قبور املوتى. وف 
وهي  زمن...  منذ  متوارثة  إهنا  كلها  وجودها  وتربير  عديدة.  مناسبات 

حتتاج بالشك إيل تغيري. مع توعية ملن يلتزمون هبا.. 

إن مل تستطع أن تؤثر عيل املجتمع بروحياتك. 

التي  األخطاء  جتعل  وال  له.  ختضع  وال  فيه  تندمج  ال  األقل  فعىل 
حولك تؤثر عليك.. 

مع  منجرفني  غري  ضامئرهم  يطيعون  أهنم  األبرار  ف  املفروض 
فقط  هو  الضعيف  فالقلب  هكذا.  هو  العام  اجلو  بأن  معتذرين  التيار. 

الذي يسقط.. 

إن نوًحا أبا اآلباء عاش ف جو بلغ من فساد أن الل أغرقه بالطوفان 
أما نوح فاحتفظ بمبادئه. وركب الفلك وحده مع عائلته.. 

ملاذا إذن تأخذ موقًفا ضعيًفا أمام الذين يعريونك بتدينك؟! 

أولئك الذين يسخرون باإلسلوب الروحي. حماولني بسخريتهم أن 
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يضعفوا معنوياتك. وجيذبوك إىل طرقهم.. فإما أن تكون قوًيا ف إقناعك 
هلم. وتثبت ف سمو حياة الروح. أو تصمت وتظل راسًخا ف طريقك.. 

هناك عذر آخر يلجأ إليه العديد من املخطئني. وهو أن وصايا الل 
بعضها صعب. والطبيعة البرشية أضعف من أن تنفذه!! 

ونقول إنه لو كانت الوصايا صعبة. ما أمر الل هبا. فكيف يأمر بام ال 
يمكن تنفيذه؟! وإال ينطبق قول الشاعر: 

إياك إياك أن تبتّل باملاء  ألقاه ف الَيّم مكتوًفا وقال له 

اعرف أن الل عندما يعطي البرش وصيته. إنام يعطي معها القوة عيل 
يستخدم  ال  البعض  أن  غري  مًعا.  والنعمة  الوصية  يعطي  فهو  تنفيذها. 

نعمة الل املعطاة له. ويعتذر بضعفه البرشي! 

من  وال  أو طبع.  عادة  من  وال  خطية.  من  ال ختف  الرب.  طريق  ف 
الروحي.. طوبى  العمل  ترك  اخلوف مربًرا لك ف  شيطان.. وال جتعل 
هلم  وكانت  اخلطية.  عيل  قلوهبم  ف  منترصين  كانوا  الذين  ألولئك 
أبًدا  يعتذروا  مل  ولذلك  الل.  معونة  هلم  تستنزل  التي  القوية  الصلوات 

بصعوبة الوصية. ومل يتخذوها وسيلة لتربير أنفسهم ف أخطائهم. 
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ف  عوائق  بوجود  يعتذرون   - الروحي  فشلهم  ف   - البعض 
الطريق... 

هو  األقوياء  ومنهج  العوائق.  من  اخلوف  هو  الضعفاء  منطق 
وانترصت  الرب.  طريق  ف  عوائق  أمامك  كانت  كلام  عليها..  االنتصار 
األرض.  عيل  لنا  اختبار  فرتة  إهنا  أعظم..  أجرك  يكون  حينئذ  عليها. 
الل - تبارك اسمه - جيعل أمامنا طريق الرب واضًحا.. والشيطان يلقي 
ف  الل  يقودنا  لكيام  ونجاهد  نكافح  أن  وعلينا  عوائق.  الطريق  هذا  ف 

موكب نرصته.. 

إن األبرار مل يعبأوا بالعوائق. ومل يعرتفوا هبا. كان اخلري الذي فيهم 
أقوي من الرش الذي حيارهبم. فانترصوا عيل كل العوائق التي حتارهبم. 

وساروا ف الطريق والنعمة تسندهم.

حتى وصلوا ونالوا أكاليل جهادهم. وفرحت السامء هبم. 

بقدر ما تكون دوافعك الداخلية قوة. بقدر ما تنهار العوائق أمامك

هندسة التبرير
يلعبان  احلضاري  والوعي  الثقافية  التصورات  أن  فيه  الشك  مما 
أنواعها  بمختلف  املؤسسات  وتقدم  تنمية  مسرية  ف  ا  وحيويًّ مهامًّ  دوًرا 
ف  الدور  نفس  يلعبان  كام  خاصة.  أم  كانت  حكومية  وأحجامها 
أهدافها  وحتقق  تنهض  لكي  املؤسسة  تتبعه  سوف  الذي  املسار  حتديد 
القاعدة  ُيكونان  الثقاف  والوعي  فالتصور  املرجوة،  واسرتاتيجياهتا 



47

تجارية عالمة  ذاتك    

األساسية التي حتدد نمط التفاعل بني الفرد واملؤسسة التي ينتمي إليها.

واملشاريع  والطموحات  والتطلعات  التحديات  صعيد  عىل  وذلك 
عىل  ذلك  كان  سواء  وحتقيقها،  إلنجازها  املؤسسة  هتدف  التي  التنموية 

املدى القصري أو عىل املدى الطويل.
ولكل ثقافة مؤسسية منظومة متكاملة من القيم الداعمة هلا، ومن 
الطبيعي والبدهيي أن ترتكز هذه املنظومة عىل عدد من األسس واملبادئ 
العمل،  ف  واملثابرة  واإلجتهاد  واإلخالص  اإلنتامء  روح  من  تعيل  التي 
وهذا بالطبع بخالف حتقيق أهداف وغايات املؤسسة األم. ومن املسلم 
الثقافة املؤسسية بني أفراد  القيادة احلديثة أن نرش  به ف خمتلف نظريات 

املؤسسة هي مسئولية تقع عىل عاتق رئيسها بالدرجة األوىل.

»سيكولوجية  كتابه  ف  لوبون  جوستاف  أثبته  الذي  األمر  وهو 
اجلامهري« عندما قدم أطروحة »روح اجلامهري« والتي تقيض بأن للجامعة 
تقريًبا، وحتاكي سلوكياته  واعية  بطريقة ال  بقائدها  تتأثر  واحدة  روًحا 
بقية  بني  الثقافة  هذه  عمد  ودون  تلقائي  بشكل  تنرش  ثم  تفكري،  دون 

أفراد املجتمع.

رئيس  وغايات  وإيامن  توجهات  تعكس  املسئولية  هذه  أن  بالطبع 
املؤسسة. فإن كان رئيًسا صادقا خملصا ف عمله، فمن الطبيعي أن ترتكز 
التنمية  من  أعىل  لدرجة  باملؤسسة  للوصول  موقعه  بإستغالل  أهدافه 

والتقدم.

أما إن كان برمجاتًيا يسعى لتحقيق أقىص إستفادة من موقعه - مادية 
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أو معنوية - فمن الطبيعي أن تتمحور وترتكز أهدافه عىل حتقيق ذلك.

املوظفني  من  تشكيلة  مؤسسة  بكل  دوًما  توجد  احلاالت  كل  وف 
الذين يمثلون خليًطا من النوعني السابقني.

وعادة ما يرتبص الربمجاتيون طبيعة رئيسهم، فإن كان عىل شاكلتهم 
فنجدهم يتقربون بكافة الوسائل التي تريض وتشبع هاجس هذا الرئيس. 
فهم يتلونون عىل كل لون يريده رئيسهم ويعزفون عىل أوتار رغباته املادية 

واملعنوية ويطربونه بلحن القول وتربير كل ما يقوله أو يفعله.

كثريا  يقل  العمل  ف  واإلخالص  االنضباط  سياسة  سيادة  ظل  ف 
هذه  وف  العمل،  ظروف  من  الشخصية  واإلستفادة  الرتبح  هامش 
كل  وتشويه  تدمري  مهه  كل  هدم«  »ملعول  األخرية  الفئة  تتحول  احلالة 
احلادة سيول  ألسنتهم  تتواىل من  ولذا  إنجازه وحتويله ألنقاض،  يتم  ما 
مناسبة،  بدون  أو  بمناسبة  األخرى،  تلو  الواحدة  اهلدامة  االنتقادات 
وبشكل مربر أو حتى غري مربر، ملحو أو تشويه كل لبنة تم بذل الكثري 

من الوقت واجلهد ف بنائها وإنشائها.

أما إذا كان رئيس املؤسسة برمجاتيا بطبعه، سواء كان هدفه استغالل 
السلم  أو كان هدفه تسلق  املادية،  أرباحه  لزيادة وتكثري  منصبه ونفوذه 
الوظيفي واإلرتقاء ملنصب أعىل بأعىل رسعة ممكنة إيامنا منه بأن املنصب 
هو ما ينقصه، فإنه يلجأ لتبني سياسة إعالمية أكثر منها عملية سواء من 
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خالل االدعاء بإختالق إنجازات أو من خالل االدعاء بتبني سياسات 
أفضل من غريه.

وهنا فإن األمر يتجاوز حينئذ خطورة فئة املتسلقني املتلونة خلطورة 
أشد وأكثر رضًرا، تتمثل ف تفيش ثقافة املذهب الذرائعي النفعي داخل 
املنتفعون باملؤسسة كل من موقع مسئوليته  أجواء العمل، حيث يسعى 
بام حيقق له منفعته الذاتية أواًل وأخرًيا، ضارًبا بعرض احلائط كل القيم 

بإعتبار أهنا ال تعنيه ال ف قليل وال ف كثري.

وإجياد  احلقائق  وتلوين  األعذار  واختالق  التربير  ثقافة  وتعد 
املسوغات من أخطر املخرجات الناجتة عن شيوع الثقافة الربمجاتية، فكل 
التي يصوغ هبا مطالبه أو أفعاله بام حيقق  يتفنن ف الطرق  باملؤسسة  من 
له ف النهاية ما يريده، وهو ال يألو جهدا ف دعم هذه املطالب باخلطط 
التفصيلية حتى وإن كانت صورية، وال يدخر وسعا ف متلق رؤسائه بام 
ف  وبخاصة  املطالب،  هذه  ليمرر  القول  وحلن  اللسان  عذب  من  أويت 

حال كوهنا غري مقنعة أو منطقية بام يكفي إلقرارها.

بحيث  ما،  مؤسسة  جنبات  داخل  الثقافة  هذه  مثل  تسود  وعندما 
تكاد أن تشكل بنية حتتية فكرية هلا، فمن املرجح أن هذه املؤسسة سوف 
ترتنح داخل دوامة من النتائج املضطربة املتعارضة، وستقع فريسة لألداء 
الوظيفي الضعيف والفقري، وستنهكها قضايا العمل الصورية السطحية 
التي ستقصيها عن جوهر العمل الفعيل املطلوب، ألن ثقافة العمل التي 



50

تجارية عالمة  ذاتك    

بل  احلقيقية،  العمل  وشئون  قضايا  بمخاطبة  ختتص  لن  وقتها  ستسود 
ستتمحور نحو »هندسة التربير«.

املسئولية  موقع  ف  فرد  أي  يستطيع  ال  فن  هي  التربير«  و»هندسة 
املسئوليات  من  أنامط  عاتقهم  عىل  تقع  ما  غالبا  املسئولني  ألن  أدائه!! 
األمر  لذلك حيتاج  العاديون،  األفراد  التي يضطلع هبا  تلك  ختتلف عن 
منهم ملواهب وإمكانات خاصة، فهو حيتاج عىل أقل تقدير لعقلية خاوية 
فارغة ونفسية متملقة سطحية بطبعها، تعمل وفقا ملبدأ »األواين الفارغة 

هي التي تصدر ضجيًجا أعىل«.

يبذلون جهًدا حقيقيًّا مضنًيا، ولكنه ليس  واملسؤولون الربمجاتيون 
موجه  هو  ما  بقدر  املطلوبة  العمل  مهام  إلنجاز  األمر  واقع  ف  موجها 
لإلستفادة من ظروف العمل بشكل نفعي رصف، لدرجة أن األمر قد ال 
خيلو من قلب وتلوين احلقائق عىل نحو صارخ، فام كان مرفوًضا بشكل 
لدهيم  يصبح  السابقني،  املسؤولني  من  الذعة  بطريقة  ومنتقًدا  قاطع 
مقبواًل ومستساًغا ومربًرا بل وحمبًذا ف كثري من األحيان بعد أن تم صبغه 

بألوان جذابة.

وقبل أن يتبادر إىل الذهن سؤال يدور عن كيفية حدوث ذلك، تقفز 
عىل الفور اإلجابة البدهية: إهنا براعة عباقرة مهنديس التربيرات وقدراهتم 

الفائقة ف تسويغ األعذار مما يعود عليهم وحدهم بالنفع الشديد.
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النوع من املسؤولني الذي يقيض جّل وقته خالل فرتة  ويمثل هذا 
حيقق  بام  وتغيريها  احلقائق  وتبديل  وتربيرها  املطالب  هندسة  ف  العمل 
مصلحته الذاتية البحتة خطورة جمتمعية حقيقية تتجاوز حدود املؤسسة 
يمثل هتديًدا ورضبة قوية لدعائم مرشوع  العامل اخلارجي، كام  إىل ختوم 
املسوغات  هندسة  فن  ورفض  الزيف  صناعة  نبذ  عىل  القائم  النهضة 
واملربرات، فهم اآلفة التي ستظل تنخر وتتوغل ف جسد املجتمع احلر 
التخلف  قاطرة  فهم  أساسها،  من  قواعده  وهتدم  دعائمه  تدمر  حتى 
بني  ما  الصعب،  اخليار  أمام  املجتمع  سيضع  من  وهم  التنمية،  وأعداء 

»ختلف التنمية« و»تنمية التخلف«.





لماذا  تفتر همتي ؟
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قوة االصرار والعزيمة
بنفيس«   »بثقتي  ثم  الل  بعون  ذلك  أفعل  أن  أستطيع«  »أنا  قوة  إهنا 
متعادلتني مها اإلرصار والعزيمة،  أن تكونا  القوة هلا كفتان جيب  وهذه 
ال  اإلنسانية  النفس  تقويم  جمال  ف  أن  عىل  النفيس  التحليل  علامء  وأكد 
يوجد ما حيل حمل اإلرصار والعزيمة من اجل النجاح فوحدمها هلام قوة 
مهام  األفضل  إىل  حياتك  تغيري  تستطيع  عجيبة  قوة  إهنا  فعاًل  تقهر،  ال 
كانت، ربام تكون حمبًطامن عدم ثقتك الكافية بنفسك ولكنك ستفشل ف 
حياتك لألبد إن مل حتاول التغيري عىل مبدأ »أنا أستطيع« أن أبث الثقة ف 
نفيس وأكتسب مزيًدا من الثقة جتعلني أمتتع بالقوة ف التعامل مع الناس، 

تستطيع أن تفعل ذلك فعاًل بالعزيمة واإلرصار.

قد تكون هناك استحالة نسبية ال كلية، وهو ما يدخل حتت قاعدة 
عدم اإلستطاعة فقد يعجز فرد عن أمٍر؛ ولكن يستطيعه آخرون، وقد ال 
يتأتى  يتحقق هدف ف زمن؛ ولكن يمكن حتقيقه ف زمن آخر، وقد ال 

إقامة مرشوع ف مكان، ويسهل ف مكانثان، وهكذا.
إىل  والنسبية؛  واجلزئية،  الفردية،  االستحالة  حتويل  اخلطورة:  إن 
استحالة كلية شاملة عامة. إن عدم اإلستطاعة هو تعبري عن قدرة الفرد 
املراد حتقيقه، وقد حدث خلط  أما اإلستحالة؛ فهو وصف لألمر  ذاته، 
كبري بينهام عند كثري من الناس، فأطلقوا األول عىل الثاين. إن من اخلطأ أن 
نحول عجزنا الفردي إىل استحالة عامة؛ تكون سبًبا ف تثبيط اآلخرين، 

ووأد قدراهتم، وإمكاناهتم ف مهدها.
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التخلص  هو:  الكربى  األهداف  وحتقيق  النجاح،  عوامل  أول  إن 
من وهم) ال أستطيع - مستحيل (، بعبارة أخرى: التخلص من العجز 

الذهني، وقصور العقل الباطن، وهنا القوى العقلية.
إن األخذ باألسباب الرشعية، واملادية جيعل ما هو بعيد املنال حقيقة 
واقعة. إن كثرًيا مـن الـذين يكررون عبـارة: ال أستطيـع، ال يشخصون 
داخلية  هلزيمـة  انعكاس  هو  وإنام  رشًعا  هبا  يعذرون  واقعـة،  حقيقة 
األهداف  لتحقيق  العملية  اخلطوات  من  إن  املسئولية.  من  للتخلص 
الكربى هو: اإليامن بالل، وبام وهبك من إمكانات هائلة تستحق الشكر. 

ومن شكرها: استثامرها؛ لتحقيق تلك األهداف التي خلقت من أجله.

أي عذر إلنسان؛ وهبه الل مجيع القوى التي تؤهله للزواج، ثم هو 
يعرضن ذلك دون مربر رشعي. إن هذا من كفر النعمة ال من شكرها، 
وهو تعطيل لضورة من الضورات اخلمس التي أمجعت مجيع الديانات 

الساموية عىل وجوب املحافظة عليها، وهو النسل.

وحري، بمن فعل ذلك أن تسلب منه هذه النعمة الكربى وقل مثل 
ذلك: ف كل نعمة، وموهبة وهبها الل اإلنسان. 

إن من األخطاء التي حتول بني الكثريين، وبني حتقيق أعظم األهداف، 
وأعالها ثمنًا تصور أنه ال حيقق ذلك إال األذكياء.إن الدراسات أثبتت :

أناًسا عاديني، بل إن بعضهم قد  التاريخ كانوا  أن عدًدا من عظامء 
يكون فشل ف كثري من املجاالت كالدراسة مثاًل.

نسبي  أمر  الذكاء  ولكن  التاريخ؛  يصنعون  ال  األغبياء  أن  شك  ال 
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الظاهر،  الذكاء  عىل  غالًبا  الناس  وحكم  ويتفاوتون،  الناس  فيه  خيتلف 
بينام هناك قدرات خفية خارقة اليراها الناس؛ بل قد ال يدركها صاحبها 
تتفجر تلك  أو عندما يرصعىل حتقيق هدف ما؛ فرسعان ما  إال صدفة، 

املواهب خملفة وراءها أعظم االنتصارات، واألجماد. 

العظامء  بني  الفرق  ولكن  اليقظة،  أحالم  يعيشون  الناس  كل  إن 
وغريهم : 

تلك  حتويل  عىل  والتصميم  اإلرادة  وقوة  القدرة،  لدهيم  العظامء 
الباطن  العقل  ف  ما  وإبراز  قائمة،  وحقيقة  ملموس،  واقع  إىل  األحالم 
إىل يشء يراه الناس..فأين أولئك الذين ال يملكون ثقة ف أنفسهم وال 

يريدون أن يمتلكوها ودائاًم يرّددون»مل حيالفني احلظ«!!

لصاحلهم،  ويذللوهنا  املعوقات  يواجهون  الذين  أولئك  من  لنكن 
وليكن لنا نصيب من قوة»أنا أستطيع« املستندة إىل العزيمة واإلرصار. 
ف  نراها  كنا  أحالًما  وحتقيق  املعوقات  من  الكثري  قهر  سنستطيع  عندها 
ظالم اليأس مستحيلة، أما اآلن وف نور األمل صارت ممكنة وإن كانت 
أنفسنا  نمنح  أن  يمنعنا من  بالنقص  أن نجعل شعورنا  ينبغي  صعبة. ال 

الثقة املطلوبة أو جيعلنا نفشل ف استخدام قوة »أنا أستطيع«. 

إن من أهم معوقات صناعة احلياة : اخلوف من الفشل، وهذا بالء 
جيب  التخلص منه، حيث إن الفشل أمر طبيعي ف حياة األمم، والقادة، 
رأيت  تذكر؟!وهل  هزيمة  أي  دون  حروهبا  خاضت  دولة  رأيت  فهل 

قائًدا مل هيزم ف معركة قط؟





العزيمة واإلصرار





61

تجارية عالمة  ذاتك    

إن أهم أسباب النجاح هي العزيمة واإلرصار للوصول إىل اهلدف، 
والنجاح مطلب يسعى إليه كل إنسان ويتمنى الوصول إليه كل شاب.

حيث يواجه اإلنسان ف حياته مواقف ومعوقات متعددة جتعله أمام 
إختاذ  ف  يرتدد  وربام  جازمة،  قرارات  اختاذ  منه  تتطلب  صعبة  خيارات 
القرار أو قد يرتك املقود ف يد الظروف كيفام قادته سار وفًقا هلا، ولكن 
اإلرادة القوية هي التي جتعل اإلنسان يتجاوز تلك املواقف واملعوقات. 

املعروف )جون فوب( ولد بدون ذراعني، ولكنه جتاوز  والكاتب 
املتحدثني  مشاهري  من  ويعد  عمره،  من  الثالثني  ف  وهو  اإلعاقة  هذه 
واخلطباء وهو يقول ف كتابه )ماهو عذرك(، حيث ذكر فيه أربعة حماور 

أساسية جعلته ينجح ف حياته وهي : 

حياة روحية غنية يقرتب فيها من الل طالًبا عونه ومساندته، الصرب 
وأخرًيا  ومستقبله،  حلياته  باألمل  مليئة  رؤية  واملشكالت،  العوائق  عىل 

املثابرة واإلرصار عىل اإلستمرار.

تساعدنا  عوامل  عدة  هناك  واإلرصار  العزيمة  بوجود  لذلك 
حتقيقه،  عىل  والعمل  بدقة  احلياة  ف  اهلدف  حتديد  وهي:  النجاح  عىل 
من  بالنفس  الثقة  نتيجة،  إىل  يصل  أن  يمكن  ال  بالهدف  السائر  فإن 
ثقة اإلنسان  النجاح، فالنجاح بدون  ينشد  الرئيسة لكل من  املقومات 
عند  »أنا  احلديث:  وف  عليه،  واالعتامد  الل  عىل  التوكل  وأخرًيا  بذاته، 

ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء«.
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العزيمة واإلصرار التي تحلى بها سام والتون
تفتخر الواليات املتحدة األمريكية كثرًيا بسام والتون، الذي حيظى 
باحرتام بالغ فيها، وتعتربه مثااًل حيتذى به ف قصص النجاح. وال يكاد 
يمر حديث عن النجاح والثروة من دون أن يتم ذكر اسم »سام والتون« 
مؤسس  غيتس«  »بيل  ثروة  بعد  الثانية  املرتبة  ف  تعترب  ثروة  مجع  الذي 
قصة  يصف  الذي  وهو  التجار،  عباقرة  بني  ويصنف  مايكروسوفت، 
عن  ختتلف  بأفكار  وإيامن  وجهد  خماطرة  رحلة  عن  عبارة  بأهنا  نجاحه 
غالبة البرش، وعدم االستسالم حتى آخر رمق، مهام صعبت الظروف.
والية  »كولومبيا«ف  مدينة  ف  ونشأ   ،1918 عام  والتون«  »سام  ولد 
»ميسور«، وبرز ف األلعاب الرياضية ف املدرسة. عمل ف متجر »بيني« 
ف ايوا بعد خترجه ف جامعة »ميسوري« حاماًل شهادة ف اإلقتصاد. وكان 
عمله األول مؤثًرا جًدا ف حياته املهنية، حيث تعرف إىل شخص له تأثري 
الواضح ف بناء شخصية سام، وهو صاحب املتجر ويدعى »جون كاش 

بيني« وكان عمره 65 عاًما.

علمه »بيني« مبادئ كثرية منها »أعط مقابل كل دوالر يدفعه الزبون 
كل ما تستطيع من قيمة وجودة ورىض، ولن خترس أبًدا«. ومل ينس والتون 
هذه النصيحة أبًدا. خدم والتون خالل احلرب العاملية الثانية، وبعدها قرر 
أن يعمل بمفرده، بعدما اكتسب خربة وشجاعة تساعدانه عىل التحليق 
بإستطاعته  ليصبح  أشخاص  بضعة  من  املال  من  مبلًغا  اقرتض  وحيًدا. 

فتح متجر لبن فرانكلني ف نيوبورت أركنساس، وكان متجًرا متنوًعا.
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لسوء  لكن  وناجًحا.  معروًفا  املحل  كان  حتى  طويلة  فرتة  متض  مل 
حظ والتون مل ينته إىل بند ف عقد اإلجيار ينص عىل أن جتديد عقد اإلجيار 
جتديد  رفض  وازدهاره  نجاحه  املؤجر  رأى  وملا  للمؤجر.  كلًيا  راجع 
العقد. ما أجرب والتون عىل بيع املتجر إلبن مالك املحل.كان عمر والتون 
32 عاًما عندما وجد نفسه بال عمل وبال مستقبل. وكان حمطاًم، يقول عن 
هذه الفرتة: »إهنا من أصعب فرتات حيايت، وكانت أدنى نقطة أصل إليها 

ف حيايت العملية. 

كنت أصاب بمغص ف املعدة. لقد بنيت أفضل متجر متنوع ف املنطقة 
صحيح،  بشكل  يشء  بكل  وقمت  وسهر،  وجهد  بكد  وعملت  كلها، 
والنتيجة، أنا مطرود متاًما من العمل. مل يكن هذا بالنسبة إيل أمًرا عاداًل، 
لكنني مل أدع خيبة األمل حتطمني متاًما، مل أدعها تتغلب عىل عزيمتي ف 
قهر هذا الظرف الصعب. كان جيب عيّل أن أقف جمدًدا عىل قدمي ألتابع 

الطريق، وأن أبدأ من الصفر، ولكن هذه املرة بشكل أفضل«.

الطفولة الحالمة
اآلن  هبا  حتظى  التي  الكبرية  الشعبية  هذه  الربغر  لوجبة  تكن  مل 
بدأها  نجاح  قصة  كروك  لرأي  املجال.  هذا  ف  كروك  رأي  دخول  قبل 
من الصفر. واستغرق حلمه أكثر من ثالثني عاًما ليتحقق. ولوال صربه 
العامل. ومل  الربغر حيتل مرتبة األكلة الرسيعة األوىل ف  ملا كان  وعزيمته 
تكن الفرصة متاحة آلالف الناس ليفتتحوا مطاعم ف مجيع أنحاء العامل، 
ريموند  ولد  ماكدونالدز.  تعطيه مطاعم  الذي  االمتياز  بذلك  مستغلني 
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العام  املتحدة  الواليات  ف  شيكاغو  مدينة  غريب  بارك،  أوك  ف  كروك 
1902 وترك املدرسة من الصف الثامن بعكس أخيه بوب الذي يصغره 
بخمس سنوات وأخته لورين التي تصغره بثالث سنوات. وكانا مغرمني 
باملدرسة. كان يكره املدرسة كثرًيا وال يطيقها. كام كان عىل خالف دائم 

مع أخيه بوب، يكره القراءة.

لكنه كان فتى حامًلا، ومنشغل البال، وعندما تسأله ماذا تفعل، كان 
يقول هلا: »إين أفكر فقط«. فكانت تقول له: »توقف عن أحالم اليقظة 
يكن  مل  إليه  بالنسبة  ولكن  احلامل.  داين  كان  لقبه  أن  حتى  واقعًيا«،  وكن 

يعتقد للحظة بأن أحالمه هي طاقة ضائعة أو مضيعة للوقت.

ببيع  فكر  فهو  به.  حيلم  ما  كل  حيقق  أن  يستطيع  بأنه  واثًقا  كان 
الليموناضة، ومل متض فرتة طويلة حتى حتققت فكرته وباع الليموناضة ف 
كشك صغري. كام عمل ف حمل للفواكه ف الصيف عندما كان ف املدرسة. 
الربغر.  سندويتش  ف  اللحم  كقطعة  احلياة  ف  العمل  فإن  إليه  بالنسبة 
البيسبول،  رياضة  حيب  كان  وحتدًيا.  متعة  إليه  بالنسبة  العمل  شكل 

وحيض املباريات مع والده الذي كان يعشق هذه الرياضة.

وأحب العزف عىل البيانو، وعندما أصبح معه مبلغ من املال وقدره 
100 دوالر افتتح مع اثنني من أصدقائه حماًل لبيع آالت املوسيقى. كان 
يغني ويعزف أكثر من البيع. لذا فشل املرشوع بعد فرتة قصرية واضطروا 
فكان طالًبا  املدرسة صعبة،  أيامه ف  املال.كانت  األدوات وتقسيم  لبيع 
كسواًل ال يظهر تقدًما ف أية مادة، ويكره كل يشء ف املدرسة إال شيًئا 
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واحًدا وهو النقاش، وحيب أن يكون مصدر اهتامم دائم، وأن يسمع رأيه 
دائاًم ويؤخذ بعني االعتبار.

أزمة »تويوتا«
الصمود مثل الصعود؛ حيتاج جلنود وجهود ونقود

ف  العظامء«،  يسقط  »هكذا  كولنز«،  »جيم  كتاب  صدر  عندما 
منتصف عام 2009 كان الفأس قد وقع ف الرأس، ألن أزمة اإلقتصاد 
العاملي كانت قد تفاقمت. ومع ذلك فإنه يمكن لقيادات رشكة »تويوتا« 
إعادة قراءة مفردات أزمتها احلالية عىل ضوء نظرية »كولنز« حول أسباب 

وكيفية سقوط الكبار!

أن  الرغم من  للسقوط؛ وعىل  أسباب  وفريقه مخسة  »كولنز«  حيدد 
هناك من يدعي أن أباطرة صناعة السيارات واحلكومة ف أمريكا حياولون 
انتهاز فرصة تعثر »تويوتا« ليعطوا دفعة قوية للرشكات األمريكية املنافسة 
ومدرسة  »تويوتا«  يعفي  ال  هذا  فإن  اليابانية،  الرشكات  حساب  عىل 

اإلدارة اليابانية من املسؤولية.

املحموم،  والتوسع  النجاح،  للسقوط هي: غرور  املراحل اخلمس 
وأخرًيا  املرض،  ال  العرض  إصالح  وحماولة  األخطار،  وجتاهل 
أن  منذ  املفرطة  الغطرسة  من  حالة  »تويوتا«  اعرتت  لقد  االستسالم. 
عىل  بالكم  هتتم  فبدأت  العامل؛  ف  األوىل  السيارات  رشكة  أصبحت 
وأصيبت  اجلودة،  حساب  عىل  جديدة  أسواق  وبفتح  الكيف،  حساب 
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إدارهتا العليا بحالة من العجرفة وتضخم الذات، باإلضافة إىل التقليل 
من شأن املنافسني، ونسيان أن العميل هو األساس، وأن اجلودة تنبع من 

التخطيط والتنفيذ الفعال وال تقوم عىل املسلامت والنظريات.

كان واضًحا أن تصميامت وأداء سيارت »تويوتا« بدأت ترتاجع 
واليابانية  األملانية  السيارات  نرى  رصنا  حتى  القرن،  هذا  مطلع  منذ 
باللمسات  عليها  تتفوق  الكورية  السيارات  وحتى  واألمريكية 
تعاين سيارات  أن  يتصور  أحد  يكن  ومل  واخلارجية.  الداخلية  اجلاملية 
أخطاء  من  اإلخرتاع  براءات  من  املئات  عىل  بنيت  التي  »ليكزاس« 

ساذجة. وفنية  هندسية 

ببعض  اعرتفت  ألهنا  بعد،  اإلنعاش  غرفة  تدخل  مل  »تويوتا« 
أخطائها، مما يعني أهنا ما زالت عىل أعتاب مرحلة السقوط الرابعة. لكن 
املؤكد أيًضا أن مشكالهتا التسويقية وأخطاءها ف العالقات العامة مل تأت 
ألسباب خارجية، ألن عجز »تويوتا« عن توصيل رسائلها إىل عمالئها 
ووكالئها ومنافسيها هو انعكاس ملشكالت اتصال داخلية بني مستوياهتا 
اإلدارية املتعددة. ولوال جتوال كبار قادهتا ف العامل، واعتذارهم للعمالء، 

لكانت فقدت مصداقيتها متاًما ودخلت مرحلة املوت البطيء.

الدرس األول املستفاد من أزمة »تويوتا« هو أن الشفافية هي الطريق 
بعوائدها  قاطع  إيامن  دون  تدوم  ال  اجلودة  وأن  املصداقية،  إىل  الوحيد 
ضحية.  ليست  أهنا  »تويوتا«  إدراك  هو  األهم  الدرس  لكن  وفوائدها. 
الذين ربطوا  الذين اشرتوا سياراهتا، ووكالؤها  الضحايا هم عمالؤها 
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»كايزن«  وثقافة  اسرتاتيجياهتا،  تبنوا  الذين  وموردوها  هبا،  مستقبلهم 
هذا  ف  فليس  »مسخرة«.  فصارت  مفخرة  كانت  التي  اليابانية  واجلودة 
العامل املضطرب من هو أكرب من احلقيقة؛ واحلقيقة هي أن: »الصمود مثل 

الصعود؛ حيتاج جلنود وجهود ونقود«.

المواقف الصعبة تنتج الهمم العالية 
بكثافة  نسمة،  مليون  وثالثني  مائة  حوايل  اليابان  سكان  عدد  يبلغ 
مقدارها ثالثامئة وسبع وثالثني نسمة ف الكيلومرت املربع. وحوايل ثالثة 

أرباع املساحة هي غابات جبلية ال تصلح للزراعة.

طعاًما  السمك  كان  هنا  ومن  الشواطئ.  عىل  السكان  يكثر  ولذا 
بالسمك فقد أحصيت  اليابانيني  اهتامم  اليابان. وملعرفة مدى  رئيسًيا ف 
عن  أبحاًثا  »تنرش  اليابانية  باللغة  )معظمها  علمية  جملة  أربعني  حوايل 
اليابان من كلية أو  السمكية. وتكاد ال ختلو جامعة ف  السمك والثروة 
بالدراسات  متخصصة  جامعة  هناك  بل  املوضوع.  هذا  لدراسة  قسم 
وال  الثروة.  هذه  أبحاث  متول  جهات  عدة  وجود  إىل  إضافة  السمكية. 
عجب ف هذا فاليابانيون يصطادون حوايل مخسة عرش باملائة من الثروة 

السمكية ف العامل »ف املرتبة الثانية بعد الصينيني «.

إن النجاح ال يتم ف احلياة السهلة التي ليس فيها حتديات! فلنستخدم 
كل ما وهبنا الل من مهارات وإمكانات ومصادر لنعمل شيًئا خمتلًفا عام 

يعمله الكساىل واخلاملون.
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ذكر املرسحي الشهري »شاريل شابلن« ف مذكراته قصة عن صديق 
له كان لديه مصنع زاره فيه، فوجده يضع عىل مكتبه صورة كبرية ف إطار 
ثمني لرجل تدل هيئته عىل القسوة والغطرسة! فسأله: »هل هذا أبوك؟« 
فأجابه : »إنه صاحب املصنع املنافس يل ! وقد بدأت حيايت العملية موظًفا 
عنده فأذاقني املر! وأنا احتفظ بصورته أمامي لتذكرين إذا تكاسلت بأين 

سأعود إىل العمل عنده!«.

مسرية النجاح الذي ال يتحقق إال إ ذا كنا نحمل بداخلنا إصـرار 
وعزيمة تدفعنا لألمام دون التوقف أو إعطاء جمال لإلحباط، فهناك ف 
يملكون  ال  ألهنم  مؤقتة  نجاحاهتم  ولكن  ناجحني،  ُكثر  أناس  حياتنا 
حياته،  ف  علمية  مراحل  مخسة  يمر  فهو  الطالب  مثل  القوية،  العزيمة 
بالعمل،  وبدأ  الثانوية  من  خترج  من  فهناك  يتوقف،  أين  حيدد  وهو 
وهناك من أكمل اجلامعة وخترج، وهناك من خترج من اجلامعة وأكمل 
املاسجرت والدكتوراه، بالرغم من أن مجيعهم نجحـوا إىل أن من حصل 
هو  فكان  اآلخرين  من  أقوى  وإرصار  عزيمة  ذا  كان  الدكتوراه  عىل 

األنجح من بينهم.

األهداف  لتحقيق  الطريق  أن  جيًدا،  يعلم  أن  عليه  جيب  اإلنسـان 
واإلنجازات ليس مفروشا بالورد، بل بحاجة إىل شخص يملك اإلرادة 
ف مواجهة العقبات ليتخطاها بشجاعة دون أن تؤثر عىل معنوياته، فلامذا 
نفكر ف النجاح إذا مل نحمل بداخلنا كلامت »أنا أستطيع«.»أنا ال ينقصني 
يش«،  »أنا قادر عىل اإلنجاز«،  »لن أتوقف أبًدا«، بل اقنع عقلك الباطن 
بأنه ال يوجد فرق بينك وبني اآلخرين، فاجلميع ُيمكن النجاح والوصول 
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للقمة، والفارق يكمن ف عنوان هذه احللقة اإلرادة والعزيمة واإلرصار 
واالستعداد للتحدي ومواجهة ما خُيبئه املستقبل.

بعدم  األعذار  تضع  التي  الفئة  تلك  والتعجب  للغرابة  يدعوا  ما 
آالف  من  أكثر  وجود  من  بالرغم  القوية  العزيمة  اكتساب  عىل  قدرهتا 
يذكر  ال  منا  ومن  امُلعاقني،  ف  غالبا  نجدها  العزيمة،  قوة  ف  القصص 
اإلعاقة  حتدى  شخص  أشهر  فوجيسيك   نيكوالس  االسرتايل  الشاب 
الذي ولد من دون يدين وال رجلني، وزار ما يقارب 22 دولة يتحدث 
أصافحك  أن  أستطيع  أنا  حمارضاته:  أحد  ف  وقال  ونجاح،  حياته  عن 
باليد.. لكني قد أطلب منك أن تضمني.. نمر أحياًنا بأيام مجيلة وأخرى 
سيئة.. لكن عندما يستهزئ بنا الناس ال جيب أن نقلق أنفسنا بام يقولون 
فاملشكلة ليست ف مظهري لكن املهم هو جوهري.... قد أكون بال يدين 
أو ساقني.. لكني أحب احلياة، ومؤمن بإرادة الل وبأن النجاح ال حدود 
له طاملا هناك أمل ىف الل وقدرته.. فاخلوف يمكن أن يكون إعاقة كبريه ف 
حياتنا إذا متكن منا، فال جتعله ينال منك وتأكد أن الل معك ف كل وقت 
وف كل األحوال. بل قال عندما سأل عن أهم ما تعلمه من احلياة : »أننا 
ف احلياة أمام خيارين: األول أن نحاول، والثاين أن نفشل ونيأس. وعلينا 
أن نختار«. إذا أنت ختتار وحتدد مسار حياتك، وهذا الشاب وغريه من 
ابتالهم الل تعاىل باإلعاقة استطاعوا حتقيق نجاحات األصحاء أنفسهم مل 

ُيمكنهم أن يفعلوا مثلام فعلوا.

واإلرصار  القوة  ستمأل  هل  االستـرايل،  الشاب  كالم  بعد  ماذا 
املثال مل ولن يؤثر فينا، وسنبقى حمبطني منطوين عىل  أنفسنا، أم أن هذا 
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أنفسنا نبحث عن العزيمة واإلدارة وال نجدها، أو ننتظر أحد أن خُيرجها 
لنا، فاملشكلة متكن ف داخلنا ونظرتنا ألنفسنا وما حتمله من قدرات عىل 

جتاوز العثرات.

قليل الكـالم كثيـر األفعال
وتكون  الناجح  اإلنسان  ميزة  هي  األفعال  وكثرة  الكالم  قلة 
يأيت  ثم  ومن  والتعب  العمل  إىل  حيتاج  فالنجاح  ذهب،  أينام  له  مالزمة 
العمل  جمال  ففي  نجاحاتك،  عىل  شهادة  هي  التي  اإلنجازات  بعدها 
أفعاله  يتحدث كثرًيا ولكن  امليزة منترشة، فسرتى صنف  سُتشاهد هذه 
قليلة، وصنف عكس ذلك، واملوظف الذي ُيطالب برتقيته ُيسأل  »ماذا 
انجزت«  أو  »ما هي إنجازاتك ف عملك التي تستحق عليها الرتقية«، 
وأن  عليها  نقيض  أن  جيب  آفة  وهي  التسويف،  لغة  ذلك  إىل  باإلضافة 
األمور  تأخري  إىل  تؤدي  التي  سوف  كلمة  وُنكرر  حياتنا،  ف  تتواجد  ال 
الفعل  عليه  ودل  قل  ما  الكالم  فخري  ختتفي،  حتى  لسنوات  وتأجليها 
الفعل  ُيشاهدوه ويعرفوا أن هذا  ليكون عالمة واضحة للجميع عندما 
له عالمة نجاح، وف رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص عربه  بفعل فاعل كان  مل يوجد إال 
التشجيع  دليل عىل  فليتقنه«، وهذا  منكم عمال  »من عمل   : قال  حيث 
الكالم إال حمسوسات، ومن نصائح لقامن  العمل وإتقانه، وحتويل  عىل 
إلبنه : »يا بني كن لني اجلانب، قريب املعروف، كثري التفكر قليل الكالم 
إال ف احلق، كثري البكاء قليل الفرح. وال متازح وال تصاخب وال متار، و 
إذا سكت فاسكت ف تفكر، و إذا تكلمت فتكلم بحكم...، فقلة الكالم 
له فـوائد كثرية ف حياة اإلنسـان، بل إن بعض العوائق التي نعيشها أحد 
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أسباهبا كثرة احلديث والقيل والقال دون حتقيق أي نتائج«.

هذا اجلانب األول من كثرة الكالم، أي جيب علينا أن نفهم جيًدا 
أن ال نتحدث أكثر مما ينبغي ونرتك األفعال جانبا، بل علينا اتباع الكلمة 
أنفسنا ف موقف  املستقبل، وال تضع  لنا ف  كإثبات  بالفعل لكي تكون 
حُمرج لنظرات اآلخرين ليهمسوا فيام بني أنفسهم »كثرية الكالم ال أكثر 
وال أقل«وتكون نظرة سوداء إليك، ملاذا حيدث ذلك وأنت ف طريقك 
للنجاح وحتقيق األهـداف، وكإثبات عىل إن الثرثرة ما هي إال عادة ف 
أغلبها سلبية  قال »دايل كارنيجي«: »إذا كنت تريد أْن ينفض الناُس من 
حولك ويسخروا منك ـ حينام توليهم ظهرك ـ فهناك الوصفة: ال تعط 
بينام  فكرة  لك  خطرت  وإذا  انقطاع،  بغري  تكلم  للحديث،  فرصة  أحًدا 
فلم  مثلك!  ذكًيا  ليس  فهو  يتم حديثه؛  تنتظر حتى  فال  يتحدث،  غريك 
احلديث،  عليه  اقتحم  السخيف؟!  حديثه  إىل  االستامع  ف  وقتك  تضيع 

واعرتض ف منتصف كالمه!!«.

قال فوليرت : »إذا أردت أْن تكون مماًل فتحدث ف كل يشء«. 

إىل  ترتقي  ال  املعاين  إىل  تفتقر  التي  »الكلامت   : شكسبري  وليم  قال 
السامء«، وقال أيًضا : »اإلجياز خالصة الذكاء«.

أما اجلانب الثـاين من كثرة الكالم، فهي من جهة اآلخرين، فاإلنسان 
امُلميز سيتعرض ف دربه ألحاديث واألقاويل التي لن تنتهي من حوله، 
إما يكون إجيابًيا وإما سلبًيا، ف هذه احلالة علينا بالتقليل من ما يصدر منا 
من كالم كردة فعل بل وُيفضل الصمت، فُرب كلمة أضاعت كل ما بنينا 
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ناجح  إنسـان  مثاال عىل  قلوب اآلخرين وكنت  وُرب كلمة كسبت هبا 
حُيتذى به ف تعامله وكالمه الذي وظفه بطريقة رائعة ليكون صفة حممودة 

ال يتصف هبا إال قلة من الناس وأغلبهم من فئة الناجحني.

فاإلعرتاف  والفعل،  للقول  ُمالزمة  ميزة  هو  باخلطأ  واإلعرتاف 
حمصورة  وليست  اجلميع  ف  تتوفر  أن  جيب  التي  الصفات  من  باخلطأ 
للناجحني وامُلبدعني، ألن املعنى من اإلعرتاف أنك ستتعلم منه وتتبعه 
عن  ويرتفع  ُيكابر  من  أما  القادمة،  االيام  ف  يتكرر  ال  لكي  بتصحيح 
وينهار  يوم  فسيأيت  أخطاء،  من  وقع  ما  ف  املسؤولية  ويتحمل  الوقوف 
لنتائجها  وحتملنا  أخطائنا  معرفة  من  اهلـدف  ألن  ببنائه،  قام  ما  كل  فيه 
ليس التقليل من الشخص أو أن نعتربها سلبيات، فكام نعلم ليس هناك 
يقع  أن  عيًبا  فليس  تكراراه،  عدم  علينا  بل  اخلطأ،  من  معصوم  هو  من 
زالت  فُتصبح  الزلة  تتكرر  أن  هو  العيب  كل  فالعيب  زلة،  ف  شخص 
ُمتتالية، وكأن كل زلة مل يتوقف عندها ليتم ُمعاجلتها، فام أمجل أ ن نعمل 
بصمـت وهـدوء، وف حالة األخطـاء نعرتف وُنعاجلها، ألننا نبحث عن 

خطوات النجاح.

اإلحباط والضغوط النفسيه
معظم الناس يسايرون ضغوط احلياة اليومية دون أن يدركوها وف 
عن  باحًثا  وإحاطاته  ومتاعبه  آالمه  الكثري  ينسى  املتطلبات  هذه  زمحة 
الناجح  بالتكيف  يسمى  ما  وهو  الضغوط  هذه  مع  التكيف  أو  التوافق 
رغم صعوبتها لذا يمكن أن نعرف التوافق بأنه حماولة ملواجهة متطلبات 
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الذات ومتطلبات البيئة.
ففي ثنايا هذا التوافق تكمن حماوالتنا العديدة ألن نبدو أو نتظاهر 
تزول  ال  ثابتة  عديدة  اآلالم  تعرتينا  كانت  وإن  حتى  مبتسم  بوجه 
ومشكالت حياتية منها إجتامعية أو إقتصادية أو مهنية أو أرسية نحاول 
الداخيل  االستقرار  من  شيًئا  إلينا  تعيد  وحكيمة..  مناسبة  بطريقة  حلها 

والتوازن النفيس لكي نبدو سعداء أمام اآلخرين.
أو  أرسهم  مع  أو  أعامهلم  مع  توافقا  وأكثرهم  البرش  أسعد  إن 
األمل  فخيبة  املتعددة..  باإلحباطات  يشعرون  احلال  ميسوري  حتى 
املستمرة ومتطلبات نحو  اليومية  الضغوط  املؤملة وعوامل  والرصاعات 
احلياة وديدهنا يستوجب علينا  إىل اإلحباط وهي سنة  األفضل تعرضنا 
أي  هو   Frustration فاإلحباط  ومداه  وحجمه  اإلحباط  نواجه  أن 
دافع نفيس أو نشاط لدى اإلنسان ينشط ويلح ف طلب اإلشباع وزيادة 
الرغبة ف الطموح سواء أكان هذا الدافع فطرًيا أو مكتسًبا من البيئة التي 
نعيش هبا شعوريا كان أو ال شعوريا فإن املوازنة الداخلية ألي منا جيب 
إشباع  منا  أي  يستطيع  ال  وعندما  إشباعه  وحتاول  الدافع  هذا  تلبي  أن 
الدافع إشباًعا مبارًشا فإنه ينتج عنه إحباطا. فاإلحباط إذن.. هي احلالة 
التي يوجد فيها اإلنسان ولديه دافع أو عدة دوافع وطموحات مستثارة 
إىل  املرسة  مشاعر  من  الشخص  حالة  فتتحول  إشباعها  عليه  يصعب 
مشاعر الضيق واالستياء وتؤدي به إىل البحث عن خمرج من هذه احلالة 
أو عىل األقل التخفيف منها وعندما يفشل يبحث اإلنسان مع مكونات 

تسمى ف 
الداخلية النفسية التي حتاول املحافظة عىل التوازن عن بدائل 
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التحليل النفيس بحيل التوافق ) الدفاع - ميكانيزمات الدفاع( وتسعى 
استطاع  إن  بديلها  إىل  واإلحباط  والشد  التوتر  حالة  ختفيف  إىل  هذه 
اإلحباط  النامجة  النفسية  الضغوط  إبعاد  حتاول  أيضا  وهي  اإلنسان 
والتربير  واإلزاحة  الكبت واإلسقاط  )امليكانيزمات(  احليل  تلك  ومن 
بني  يدور  الذي  الرصاع  حيل  أن  اإلنسان  يستطيع  حتى  والتوحد... 
دون  حائال  تقف  التي  والقوى  اإلشباع  طلب  ف  يلح  الذي  الدافع 
وهذه  حتقيقه  اإلنسان  يتمنى  الذي  الواقع  حتقيق  إمكانية  أو  اإلشباع 
الداخيل  التعامل  ف  وااللتواء  واخلديعة  باملرونة  تتسم  امليكانيزمات 

لإلنسان حتى تريض الرغبات املتعارضة. 

الشد  وحالة  االحباطات  هذه  إزاحة  ف  اإلنسان  ينجح  مل  إذا  أما 
ضغوط  تكوين  إىل  حتام  تتحول  فسوف  وجدت،  إن  واألزمة  النفيس 
اإلنسان  هذا  ويبدو  اإلنسان  سلوك  عىل  ومؤثر  مثري  طابع  ذات  نفسية 
ف حالة عدم اتزان أمام الناس اآلخرين وعندما تأخذ الضغوط النفسية 
إجياد  من  فالبد  نفسه  اإلنسان  لدى  أعمق  مديات  اإلحباط  من  النامجة 

منفذ للخالص منها. 

إن اإلنسان ف حالة حذب وطرد جتاه موقف أو عند طلب حاجة 
يريدها ويصعب حتقيقها مثل البحث عن عمل يناسب إمكاناته وقدراته 
املناسب  الدخل  مع  وطموحه  إمكانيته  تناسب  أهنا  يعتقد  دراسة  أو 
هذا  جيد  ومل  نفسه  جيهد  ولكنه  أرسته  ومتطلبات  متطلباته  يكفي  الذي 
املعيشية  احلياة  متطلبات  بني  مواجهة رصاع  يكون بصدد  العمل حينئذ 
لرغباته  يستجيب  ال  الذي  عليه  املفروض  الراهن  والوضع  اإلقتصادية 
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ويكون  اإلحباطات  تزداد  ومعها  سوًءا  النفسية  احلالة  فتزداد  وقدراته 
من  كان  وربام  اإلحباطات  هلذه  مالزما  كبرًيا  دوًرا  النفسية  للضغوط 
بشكل  والتوتر  القلق  بروز  هو  اإلحباطات  هذه  نتائج  ومن  نتائجها. 
أحياًنا  به  يدفع  وهذا  اإلنسان  لدى  الغضب  حاالت  وازدياد  واضح 
علامء  وضع  لذا  العام  سلوكه  وعىل  أعصابه  عىل  السيطرة  يفقد  ألن 
والضغوط  اإلحباط  مع  للتعامل  عدة  أساليب  املتخصصون  النفس 
عرب  املشكلة  حلل  األمثل  اإلستخدام  هو  األساليب  تلك  ومن  النفسية 
النامجة  النفسية  إزاء اإلحباط أو الضغوط  السلوك  املرونة ف  استخدام 
جديدة  حلوال  تتطلب  اإلحباط  عن  النامجة  اجلديدة  فالتحديات  عنها 
ومنها وأمهها جتاهل املوقف الضاغط جتاهال تاًما ثم اإلنكار التام لكل 
غري  وصعبة  كبرية  مشكلة  لتبدو  حتى  أحياًنا  تتضخم  التي  الصعوبات 
بأي  باملشكلة  الشعور  جتنب  وسيلة  استخدام  عن  فضال  للحل  قابلة 
شكل ممكن دون إعارة اإلهتامم هلا مهام بلغت من الشدة أو القوة وعدم 
األخذ باحلسبان النتائج املرتتبة عليها مهام كانت فحالة اإلنسان املحبط 
كانت  مهام  احللول  مفاتيح  وتضيع  الصحيحة  احللول  رؤية  عليه  تغلق 

املشكلة بسيطة أو أكثر من ذلك بالتعقيد.

يواجهون  الذين  األشخاص  بأن  قالوا  النفس  علامء  فإن  لذلك   
أو  املعاشية  أو  اإلقتصادية  بالشؤون  املتعلقة  احلياتية  التهديدات  بعض 
املتعلقة بالعمل والتي ال يمكن التحكم هبا تكون إستجابتهم للموقف 
أو الشعور باإلكتئاب. إن أفضل  بمثابة االنسحاب واالستسالم  التالية 
التفكري هبا  تأجيل  الصعبة هو  احلياة  املناسبة ملواجهة مشكالت  احللول 
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احلصول  إرجاء  فإن  ثم  ومن  إحباطات  إىل  تتحول  لكي  مدامهتها  أثناء 
عىل الوضع األفضل إىل فرتة ربام يؤدي إىل مراجعة األساليب ف التعامل 
فضال عن إجياد حلول أخرى بديلة. وهكذا فإن اإلحباط ينتج من داخل 
الفشل ف مدى حجم وسعة وكرب وقدرة اإلنسان  أنفسنا أوال ويتحدد 
عالية  قدرات  إىل  حتتاج  الواسعة  فالطموحات  ملواجهته  التصدي  عىل 
وإن حتققت فإهنا ستتحقق بالتدريج خطوة بعد خطوة واإلرجاء الناجح 

واهلدف املنشود املرسوم واملخطط له. 

عالج مشكلة اإلحباط النفسي
حد  إىل  األمر  بنا  يصل  بحيث  التوتر  من  املتقدمة  املرحلة  هو 
االستسالم والشعور بالعجز والرغبة ف االنطواء . فاإلحباط يؤثر بشكل 
سلبي عىل سلوكياتنا، فهو يعوق تقدمنا ف مواصلة احلياة وجيعلنا نبدو 

مكبلني باهلموم وعاجزين عن اإلنجاز. 

ال  نفسية  أو  إجتامعية  لضغوط  نتعرض  حني  اإلحباط  لنا  وحيدث 
بالعجز   والشعور  االستسالم  ثم  التوتر  إىل  فتؤدي  مواجهتها ؛  نستطيع 
وبالتايل إىل اإلحباط. فحني ترتاكم علينا املشاكل والعقبات واحلواجز التي 

نفشل ف التوصل إىل حل هلا، كل ذلك يدفع بنا إىل الشعور باإلحباط. 

واإلحباط يعد من أخطر املشاكل التي يتعرض هلا اإلنسان بصورة 
مستمرة ف حياته اليومية، ولذلك علينا عدم االستسالم هلذه احلالة ، ومن 
ذلك حماولة هتدئة أنفسنا بتغيري اجلو وأخذ النفس العميق ف اهلواء الطلق، 
أو القيام باألشياء التي نحب القيام هبا عادة ف أوقات فراغنا، ألهنا تنقلنا 
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إىل حالة مزاجية أفضل، أو تفريغ املشاكل بالفضفضة إىل إنسان مقرب، 
وال ضري أيًضا حتى ف البكاء إذا أحسسنا بالرغبة ف ذلك دون مكابرة، 
ولنذكر أنفسنا دائاًم بأن دوام احلال من املحال، وأن الوقت كفيل بإهناء 
هذه احلالة، ولنحرص أيًضا عىل اإلهتامم بغذائنا، فتناول بعض األصناف 

كالربوتينات وعسل النحل كفيل بالعمل كمضادات طبيعية لإلحباط.

عندما  الفرد  تواجه  التي  احلالة  النفس،  علم  ف  باإلحباط  ويقصد 
يعجز عن حتقيق رغباته النفسية أو اإلجتامعية بسبب عائق ما. وقد يكون 
هذا العائق خارجًيا كالعوامل املادية واإلجتامعية واإلقتصادية أو قد يكون 
داخلًيا كعيوب نفسية أو بدنية أو حاالت رصاع نفيس يعيشها الفرد حتول 
دونه ودون إشباع رغباته ودوافعه. واإلحباط يدفع الفرد لبذل مزيد من 
لإلحباط  املسببة  العوائق  عىل  والتغلب  النفسية  تأثرياته  لتجاوز  اجلهد 
لديه بطرق منها ما هو مبارش كبذل مزيد من اجلهد والنشاط، أو البحث 
التحقيق.  ممكن  آخر  هبدف  استبداله  أو  اهلدف  لبلوغ  أفضل  طرق  عن 
وهناك طرق غري مبارشة، يطلق عليها ف علم النفس اسم امليكانزمات 
أو احليل العقلية mental mechanism وهي عبارة عن سلوك هيدف 
إىل ختفيف حدة التوتر املؤمل الناشئ عن اإلحباط واستمراره ملدة طويلة 
وهي حيل الشعورية. يلجأ إليها الفرد دون شعور منه. من هذه احليل : 
الكبت، النسيان، اإلعالء، التعويض، التربير، النقل، اإلسقاط، التوجيه، 
تكوين رد الفعل، أحالم اليقظة، االنسحاب، والنكوص. وعندما يتكرر 
حدوث اإلحباط لدى فرد ما فإنه يؤدي إىل مشاكل نفسية معقدة وخطرية 
بناًءا ف بعض األحيان ألنه يدفع  العالج وقد يكون اإلحباط  تستدعي 
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بالفرد لتجاوز الفشل ووضع احللول املالئمة ملشاكله.

أعراض اإلحباط
1-فقدان اإلهتامم بالسعادة سواء داخل األرسة أو بني األصدقاء.

2-عدم القدرة عىل الرتكيز والتذكر.

3-اإلحساس ببعض اآلالم العضوية بال سبب واضح.

4-اضطراب النوم. 

5-فقدان الشهية. 

6-القلق الدائم. 

7-فقدان الثقه بالنفس.

8-البكاء الدائم بدون سبب.

إن تفاعلنا األويل مع أي عقبة قد ُيشّكل نوًعا من اإلحباط أو يبعث 
أفكاًرا تدمريه ال تنتج لنا عماًل إجيابًيا. لذا علينا أن نغري نظرتنا إىل الوضع 

وأن نتعامل مع اإلحباط ـ إن وجد ـ بالصورة التالية. 

أول: اإلحباط يدل عىل أنك بحاجة إىل أن تتخذ خطوة للوراء. كثري 
من الناس تشغلهم األحداث اجلزئية واجلانبية عن اهلدف الكيل والغاية 
قلياًل  ويبتعد  يقف  أن  اإلنسان  عىل  ولذلك  إليها،  يسعى  التي  الكربى 
إلعادة  كافًيا  وقًتا  اختذ  كامل.  بشكل  الصورة  إىل  ينظر  كي  احلدث  عن 
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تأكيد اهلدف األسايس وانظر هل الزلت تسري ف الطريق الصحيح. فهذه 
الوقفة التأملية قد تكتشف فيها أنك قد سلكت طريًقا مل خيطر عىل بالك 

أنك قد تسلكه يوًما ما. 
ثانًيا: العقبات تعطي فرصة رائعة للعصف الذهين

أحياًنا عندما نضع اخلطط ؛ فإننا مبارشة نفكر ف احلل ونتجه إليه 
فإنك  باإلحباط  تصاب  وعندما  املمكنة.  للخيارات  كافية  دراسة  دون 
تتجه إىل العصف الذهني، وهي دراسة جلميع احللول واخليارات املمكنة 

وبالتايل قد تكتشف طرق أكثر فعالية بقليل من اجلهد والتفكري. 

ثالًثا: اإلحباط عالمة بأنك حباجة للراحة 

فإهنم  الطريق  ف  عقبات  يواجهون  عندما  األشخاص  فبعض 
يضخمون هذه العقبات ويعطوهنا أكثر مما تستحق من الوقت واجلهد، مما 
قد يسبب ضغط نفيس حيول بينه وبني إدراك احلل. وإعطاء النفس فرتة 
من الراحة أمر رضوري، فالضغط النفيس قد يصور األمر عىل غري حقيقته 
مما يتعذر عىل اإلنسان اكتشاف احلل. فقد نبذل جهًدا قوًيا وعماًل شاًقا 
جتاه حتقيق أهدافنا أو مرشوعاتنا ومع ذلك نجد اإلخفاق، وأحياًنا نلتصق 
بعمل ما حتى إننا ال نستطيع أن نرى عماًل غريه، وال ندري ملاذا؟ وهذه 
النقطة بالذات جتعل كثرًيا من الناس يقلعون ويرتكون أعامهلم التي رشعوا 

فيها، وهلذا إعطاء النفس قسط من الراحة أمًرا رضورًيا لالستمرار. 

رابًعا: اإلحباط فرصة للنجاح

إذا نظرت إىل اإلحباطات التي تواجهها كفرص وخربات اكتسبتها 
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فإنك ستواصل ف مسريك وتتغلب عىل العقبات واملشاكل التي تواجهك. 
فليس هناك فشل مطلق؛ بل مع الفشل هناك خربات ومعلومات حصلت 
عليها، فغالب الرش ينطوي عىل يشء من اخلري، إننا نحتاج فقط أن نتعلم 
وقد  ذلك  ف  جًدا  مهمة  وطريقتنا  ونظرتنا  اإلحباط.  مع  نتعامل  كيف 
قيل: »يرى املتشائم العقبات ف كل فرصة، ويرى املتفائل الفرصة ف كل 
عقبة«، لذلك انظر إىل عملك بدقة ستجد عىل األقل هناك شيًئا صحيًحا، 
النجاح؟«  ذلك  تطوير  يمكن  »كيف  نفسك:  اسأل  عندها  رائع،  وهذا 
بوضعك هذا السؤال فأنت أخرجت نفسك من احلالة السلبية املحبطة 
وعدت لرتكز عىل الوضع اإلجيايب، وبالتايل ستتغلب عىل املشاكل التي 

تواجهها بإذن الل تعاىل. 

وعدم  واحد  حال  عىل  مكوثنا  ف  هو  ـ  أحياًنا  ـ  إحباطنا  سبب  إن 
التغيري، ونظن أن هذا هو قدرنا وجيب علينا أن نرىض هبذا الواقع ونتعايش 
إذا كان ف  فاإلنسان  اإلنسان،  لقدرات  األمر سلب  واقع  معه، وهذا ف 
وضع يسء فعليه أن يغري هذا الوضع فهو لن خيرس حالة حسنة. واحلياة 

مكان للفرص ولن تنال الفرص إال بالسعي والبحث عن هذه الفرص. 

أسبابه 
-  أسباب مادية   1

اإلشباع،  التي حتول دون  املادي  الطابع  ذات  اجلوانب  ويقصد هبا 
مثل الكوارث الطبيعية كالرباكني أو الزالزل أو الفيضانات، أي كل ما 

يتناول اجلانب املادي من حياة اإلنسان.
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- أسباب إجتماعية   2
هذه األسباب تتعلق بالناحية اإلجتامعية للفرد، مثل احلد من احلرية 

أو الضغوط اإلجتامعية والقوانني التي حتول بني اإلنسان وأهدافه.

- أسباب إقتصادية   3

قد يكون الفقر من أهم العوامل التي تسبب اإلحباط، ألنه ال يمنح 
اإلنسان الفرصة لتحقيق رغباته سواء املعيشية أو التعليمية وغريها من 

اجلوانب التي حتتاج للامل.

الذاتية العيوب   -  4

وهي العيوب التي تتعلق باإلنسان نفسه من الناحية اجلسمية، فقد 
يعاين من إعاقات أو بدانه متنعه من حتقيق دوافعه، وقد يعاين من تواضع ف 
قدراته العقلية يمنعه من حتقيق التفوق أو اإلنجاز، وقد يعاين من اخلوف 

واخلجل واإلحراج مما يمنعه من اإلختالط باآلخرين ومواجهتهم.

كيف يواجه اإلنسان اإلحباط 
يواجه اإلنسان اإلحباط بأساليب مبارشة وغري مبارشة

1 - أساليب مباشرة
أ - تغيري اجملهود ومضاعفته 

هنا يقوم اإلنسان بمضاعفة اجلهد ف سبيل التغلب عىل العوائق مما 
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يمنحه القدرة والطاقة عىل جتاوز العقبات، مثل زيادة الرياضة أو املذاكرة 
أو التدريب ف جمال آخر.

ب - تغيري الطريقة 

يقوم  نافعة  أتبعها مل تكن  التي  الطريقة  أن  عندما يكتشف اإلنسان 
بإختيار طريقة أخرى للوصول لإلشباع.

ج - تغيري اهلدف

اهلدف  بتغيري  اإلنسان  يقوم  األوليتني،  الطريقتني  فشل  حالة  ف 
نفسه، فقد يكون يأمل باحلصول عىل وظيفة معينة ولكنه ال يستطيع هنا 

يقوم بتغيري اهلدف، حتى يتخلص من عملية اإلحباط

2 - أساليب غير مباشرة 
تنتاب اإلنسان حالة من  الثالث املستخدمة،  ف حالة فشل الطرق 
القلق والتوتر مما يؤثر عىل سلوكه وتوافقه النفيس، هنا يلجأ حليل دفاعية 

ال شعورية تساعده عىل خفض حدة التوتر، وتسمى باحليل العقلية.

كيفيه التخلص من اإلحباط
عميق  شهيق  بأخذ  الذاتية  التهدئة  أو  التنفيس  طريقة  إتباع  ـ   1 

وزفري بطيء .  

 2  ـ تفريغ املشاكل بالفضفضة مع صديق أو إنسان مقرب .  
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 3  ـ البكاء إذا أحس اإلنسان بالرغبة ف ذلك دون مكابرة .  

 4  ـ اخلروج إىل األماكن العامة املفتوحة .  

بإسرتجاع  اليومية ،  املشاكل  استيعاب  عىل  النفس  تدريب  ـ    5 
التجارب املشاهبة التي مرت به وتغلب عليها فيثق ف قدرته عىل ختطي 

األزمة .  

 6  ـ تبسيط الضغوط النفسية ، والثقة ف الل بأن أي مشكلة هلا حل 
حتى وإن كان ف وقت الحق .  

أكثر  مزاجية  حالة  إىل  الشخص  تنقل  ألهنا  اهلوايات ؛  ممارسة  ـ    7 
سعادة .  

التفكري ف مشاكله وحياول إسعاد اآلخرين   ـ أن يرتك اإلنسان    8 
فيجد سعادته الغائبة وليس اإلحباط .  

 9  ـ تذكر أن دوام احلال من املحال والثقة بأن الصرب كفيل بإهناء 
هذه احلالة .  

 10  ـ اإلهتامم بالغذاء .





لماذا  أنظر  إلى نفسي  في  
المرآة  كثيرا ؟
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األنانية
وهي  اآلخر؛  عىل  النفس  تفضيل  تعني  األََثرة،  أو   ،egoe األنانية 
نزوع طبيعي يمكن التغلب عليه باألخالق التي متتدح الكرم واإليثار، 

وذلك من أجل إعادة التوازن إىل الفرد واملجتمع مًعا.

األقل، ف  الفردي عىل  املستوى  لألنانية، عىل  العام  املعنى  ينحرص 
صورتني كلتامها مرفوضة وشاذة من وجهة نظر اإلنسان السوّي نفسًيا 
وإجتامعًيا: أوالمها تتمثل ف عجز الفرد عن النظر إىل العامل إال من خالل 
مصاحله ومنافعه اخلاصة أو الشخصية، وهذا املستوى هو الذي يمكن 
أن يطلق عليه اسم »األنانية« بحرص املعنى، وتتمثل الثانية ف تبني وجهة 
املصلحة  التزام  والغلو ف  التشدد  أكرب من  بقدر  األوىل مصحوبة  النظر 

الذاتية.

فن حب النفس:

هل حيب اإلنسان نفسه؟

وهل يقدر كل إنسان أن حيب نفسه بسهولة؟ 

وهل هناك عوامل تدفعه إىل ذلك؟

كيف يتعلم اإلنسان فن حب النفس؟
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يفهم  أن  اإلنسان  يقدر  نفسه، حتى  يفهم  أن  اإلنسان  يقدر  وكيف 
نفسه، حتى يقدر أن حيبها؟

حب الذات: هل هو خرًيا أم رش؟ 

وهل له عالقة باألنانية؟

هذه األسئلة، وغريها الكثري تطرحها قضية »حب النفس« أو »حب 
الذات« ونكتشف إجاباهتا. 

- عوامل مؤثرة

تبدأ شخصية اإلنسان ف التكوين منذ والدته، فبعد الوالدة، يتأثر 
معه  تعيش  بصامت،  فيه  ترتك  التي  به،  املحيطة  العوامل  بكل  الوليد 

حياته كلها.

فمجتمع األرسة، واملدرسة، واملجتمع الكبري بقيمه العامة، واملناخ 
اإلجتامعي، واإلقتصادي، والسيايس العام لكل بلد، كلها عوامل تشرتك 
مًعا، وترتك آثاًرا بعيدة املدى، وبصامت راسخة، عىل حياة الفرد، تعيش 

معه كل أيامه.

- عالقة اإلنسان بنفسه
إن خربات اإلنسان الفردية؛ تلك اخلربات التي كّوهنا نتيجة ممارسة 
احلياة اليومية، مثل خربات النجاح والفشل ف الدراسة، وخربات نجاح 
الصداقة أو فشلها، إىل غري ذلك، تلعب دوًرا هاًما ف تكوين عالقة الفرد 
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بنفسه، ورأيه ف نفسه ومكانته.

وعالقة اإلنسان بنفسه تعد حمور نجاحه أو فشله، تقدمه، أو تأخره. 
ما  إىل  صار  وكيف  هو،  من  يعرف  بنفسه  عالقته  خالل  من  فاإلنسان 
هو عليه، وكل األحداث التي اجتازها منذ الطفولة، تؤثر عليه سلًبا أو 
إجياًبا. فعالقة اإلنسان بنفسه حمتوى كامل شامل، لكل خرباته الشخصية 

أو املجتمعية، التي عاشها أو اجتازها ف فرتة من فرتات حياته.

- عندما نكره ذواتنا

ُحب النفس يقابله كره الذات، والثقة بالنفس يقابلها الرتدد املتشدد. 
وافتقار كثريين إىل حب ذواهتم نايشء عن أسباب متنوعة، منها:

1 - خربات الفشل

ف  فالفشل  غائرة.  آثاًرا  صاحبها  أعامق  ف  الفشل  خربات  وترتك 
اإلحساس  عليه  يرتتب  مما  والفاشل.  الناجح  بني  املقارنة  يثري  الدراسة 

بالسخرية ممن حوله بسبب رسوبه.

عىل  أقسى  هناك  فليس  عميقة،  جروًحا  يرتك  احلب،  ف  والفشل 
قلب إنسان، من أن حيب، وال جيد صدى حلبه، فريى أنه غري حمبوب.

وتزداد املشكلة سوًءا، عندما يتكرر الفشل، فيزيد اقتناع الشخص 
بأنه أقل من غريه، وتزيد كراهيته لنفسه.
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2 - اإلحساس بالذنب

صاحبها.  حياة  ف  أليمة  وجروًحا  أثاًرا  يرتك  بالذنب  اإلحساس 
وف الكثري من املرات، تتحول مشاعر عدم الرضا عن النفس إىل احتقار 
الذات، بسبب ما يرافق اإلحساس بالذنب من ظروف أو أحداث تدفع 

إىل اخلجل. وهنا يشعر اإلنسان بفقدان قيمته الذاتية.

والشعور بالذنب يرافق الطفل، كام يرافق البالغ، فهو، إحساس بأن 
الشخص مل حيقق ما أراده، أو أنه ارتكب خطأ معينًا، أحس، نتيجة له، أنه 

ف موقف اللوم.

3 - صورتك الذاتية عن نفسك

صورتك الذاتية عن نفسك هي التي تكون شخصيتك فهي حتمل 
ف  ما  حتمل  كام  هلا،  كراهيتك  أو  لذاتك،  وتقديرك  نفسك،  عن  رأيك 
وإحساساتك  لك،  الغري  وحب  الغري  نحو  احلب  مشاعر  من  أعامقك 

باألمن واألمان، والثقة بالنفس.

يبحث كل إنسان عن ذاته، ويتوقف ألن يعرف نفسه، فيكون صورة 
عن شخصيته؛ فهو يرى نفسه ذكًيا، جمتهًدا، أمينًا، حمًبا، رقيق املشاعر، أو 
يرى ف نفسه الكسل، أو الفشل، أو الرتدد، أو احلامقة.فمتى قل اعتبار 
اإلنسان لنفسه، عاجله إما بإظهار ذلك، أو بمحاولة إخفائه. والناس  - 
ف العادة- خيفون احتقارهم لذواهتم، أو كراهيتهم لنفوسهم. فيظهرون 
ممتلئني بالثقة ف النفس، ويقف وراء ذلك شعورهم بعدم األمن، نتيجة 
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عدم احرتامهم لذواهتم. 

هل تقدر أن تحب نفسك؟
ف  أصيل  أساس  الذات  فحب  طبيعي.  يشء  لنفسه  اإلنسان  حمبة 

عالقة اإلنسان بنفسه.

فيعتني  الشخصية،  بمصاحلة  هيتم  نفسه،  حيب  الذي  واإلنسان 
بملبسه ومأكله، هيتم بدراسته وتقدمه، هيتم بلياقته وزينته، كام هيتم بعمله 

وإنتاجه. فحب اإلنسان لذاته مفيد له، يدفعه إىل حياة كريمة بنَّاءة.

وحب اإلنسان لنفسه حيميه من االضطرابات النفسية، واألمراض، 
لينمو،  كام حيفظه سامًلا ف طريق حياته،  والقلب،  الفكر  ويعطيه سالم 

وحيقق ذاته.

ويمكن  وناجحة.  فعالة،  حرة،  قوية،  حياة  لإلنسان  يريد  الل  إن 
لإلنسان أن حيقق ذلك، متى أحب نفسه املحبة الصحيحة.

·ما هو »حب النفس«؟
1 - حب النفس ليس هو األنانية املتطرفة ول الغرور

فحب النفس ال جيوز مطلًقا أن يعلق عليك حياتك، دون أن تنفتح، 
لتعطي مكاًنا للغري، ودون أن تعطي وقًتا كافًيا لإلستامع للغري، واملشاركة 

مع اآلخرين ف ظروفهم، وظروف حياهتم املتنوعة.
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وحب النفس أيًضا، ليس هو التباهي والتعايل والغرور والغطرسة. 
أو  أمالك،  أو  مال  من  لديه  بام  يتعاىل  أن  إىل  حيتاج  ال  نفسه،  حيب  فمن 
بأرسته، أو بمستواه اإلجتامعي أو العلمي. بل حيتاج املحب لذاته، إىل أن 
يقيم نفسه بإعتدال، فال جيوز له أن ينتقص من قدر نفسه، وال أن يغايل فيه.

2 - حب الذات ليس هو الكفاية الذاتية ول الفردية

وعواطفه،  عقله،  له  وقدراته،  مواهبه  وله  إنسان،  كل  الل،  خلق 
ومن  وحيرتمونه.  الناس  إليه  حيتاج  وأمهيته،  قيمته،  له  خملوق  واإلنسان 

خالل قيمته الذاتية يبني ثقته بنفسه، وحيقق ذاته.

وحدة  إىل  يؤدي  وال  الغري.  عن  اإلنسان  يفصل  ال  الذات،  فحب 
وعزلة غري صحيحة، لصاحبه، واملحب لذاته ال جيوز له أن يبحث عن 

كفايته ف ذاتيته فقط. 

3 - حب الذات يدفع إىل احرتام النفس واحرتام الغري

-حب النفس يبين ذات اإلنسان ومستقبله، فحب النفس   4
دعامة حقيقية صادقة لبناء الذات، عىل أسس من احلق واألمانة.

كيف تتعلم أن تحب نفسك؟
1 - أقبل ذاتك كما أنت

بإرادته احلرة، واإلنسان يدرس مع  الذات، يكتسبه اإلنسان  قبول 
نفسه كيف يقبل واقعه، ويرىض عن نفسه.
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اقبل  وأيًضا  هي،  كام   - واإلقتصادية  اإلجتامعية  ظروفك  أقبل 
وقبولك  ذاتك.  حترير  أساس  هو  لذاتك  فقبولك  أنت.  كام  شكلك 
نفسه  يقبل  من  املايض،  ف  تعيش  وال  احلارض،  تعيش  جيعلك  لنفسك، 

يتحكم ف أعصابه وترصفاته.

2 - توقف عن إدانتك لذاتك

إدانة الذات ال حترر اإلنسان، إذ أنه ال يقدر أن يغري شيًئا ما مل يقبله 
كواقع. من السهل أن يكون اإلنسان قاضًيا لنفسه أو لغريه. لكنه لن حيقق 
لنفسه التحرر من الشعور بالذنب. واحلرية تتحقق من خالل اإلعرتاف 
وكام  إرادتنا،  بغري  والتي  بإرادتنا،  التي  وخطايانا  أخطائنا  عن  والتوبة 

نطلب أن يغفر لنا الل نغفر نحن أيًضا ألنفسنا.

3 - صحح صورتك الذاتية عن نفسك

لقد خلقك الل شخًصا منفرًدا، لك ذاتيتك، وشخصيتك، ومواهبك 
وقدراتك. اجلس مع نفسك وحاول أن تسجل عىل ورق ما تشعر بأنك 
منفرد به. ارجع إىل هذه الورقة أكثر من مرة عىل مدى أيام؛ وستكتشف 

من حولك، سواء ف أرستك أو أصدقائك.

جتنب حب السلبية، وارفض مشاعر الفشل، واعمل األشياء التي 
يومًيا.  حيدث  أمر  الشخص  فنمو  تنجح.  أهنا  وتضمن  أفضل،  جتعلك 
النضج،  إىل  اإلنسان  ترفع  متعاقبة،  وعمليات  متتابعة  حلقات  فالنمو 

وتعمق الثقة بالنفس.
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ال تحرق نفسك بنار األنانية
وهي  والتملك  للسيطرة  وعشقه  لنفسه  اإلنسان  حب  هي  األنانية 
) األنا ( التي جتعل اإلنسان ال يرى إال نفسه وال هيتم إال بشخصه هو 
وهي غريزة فطرية ف كل إنسان إذا كانت ف حدود معرفة مقدار الذات 
ووضعها ف موضعها أما إذا جتاوزت حدود الذات إىل الغرور والتكرب 
السيطرة  إىل  والسعي  آرائهم  وتسفيه  واستصغارهم  اآلخرين  واحتقار 

عليهم فهنا مكمن اخلطورة وأصل الداء. 

لذا فإن الشخص األناين ال جُيُب اإلعرتاف باخلطأ ويظن نفسه دائُم 
الصواب وأنه من املعصومني عن الزلة واملعصية وهو جيهل بأن اإلعرتاف 
باخلطأ دليٌل عىل احرتام عقول الناس وألن األناين ليس لديه حُمرمات بل 
مرٌض  هي  واألنانية  موجودة،  مصلحتُه  دامت  ما  يش  كل  لنفِسه  حُيلل 
نفيس حيتاج للعالج وهي أكرب سبٌب ألداء امُلحرمات واألخطاء الشنيعة 
واألنانية هي داٌء مّدمر لصاحبه فاألناين ال حُيُب أحًدا مشاركتُه أي يشء 

بل حُيُب أن يرى غريه يشقى وهو يرتاح وحُيب مصلحته فقط.

اخلاطئة  الرتبية  منها  األنانية  إىل  اإلنسان  تدفع  أسباب  وهناك 
األحقاد  اجتناب  عىل  توعيتهم  وعدم  الصغر  ف  لألبناء  األبوين  من 
صغرية  كل  عىل  معاقبتهم  وكثرة  حرماهنم  وكذا  الفردي  واالستيالء 
وكبرية، وكذا عدم العدل بني األبناء وتفضيل ابن عىل آخر، ومن أسباهبا 
كذلك : الظروف اإلقتصادية اخلانقة التي جتعل الفرد ال هيتم إال بنفسه 

وال يسعى إال بام فيه مصلحته. 
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هل أنت نرجسي؟؟
اختبار الشخصية النرجسية

تعليمات االختبار 
أقرا مفردات االختبار بشكل جيد، ثم أجب عن األسئلة        بـ)»دائاًم« 
- »أحياًنا« -  »أبًدا« (، وضع ثالث درجات )3( لكل سؤال جتيب عليه 
بــ)دائام ( ودرجتني )2( لكل سؤال جتيب عليه       بـ )أحيانا( ودرجة 

واحدة لكل سؤال جتيب عليه بـ ) أبًدا(.

الفقرات
دائًما …. أحياًنا … أبًدا

1 -  اشعر بأين أحسن الناس.

2 - أفكاري هي الصحيحة مقارنة بأفكار اآلخرين. 

3 - أعاميل مميزة خالًفا لآلخرين. 

4 - أميل إلنتقاد اآلخرين. 

5 - أحب املديح. 

6 - أقرب من يمتدح أعاميل أكثر من اآلخرين. 



96

تجارية عالمة  ذاتك    
7 - انتقم من الذي يعارضني. 

8 - أحب أن ينظر إيل اآلخرون بإعجاب وانبهار. 

9 - ال هيمني ما يعاين منه اآلخرون. 

10-   اشعر بامللل الذي يترسب إىل نفيس برسعة. 

11 - اختذ شتى الوسائل للحصول عىل منصب رفيع. 

12 - أمتعن بمحاسن جسمي وشكيل ف املرآة. 

13 - اشعر بعظمة ما أملك من قدرات وطاقات. 

14 - أثور واغضب برسعة. 

15 - استهزأ باآلخرين وبأعامهلم وأشكاهلم. 

16 - اعرف ما يفكر به اآلخرون واشعر بأين لست بحاجة لسامعهم. 

17 - اطلب من اآلخرين اإلعرتاف بجمييل عليهم وعىل العامل أمجع. 

18 - أشعر باإلهانة  ألقل حركة أو إشارة تبدر من اآلخرين. 

19 - أحسد اآلخرين عىل ما يملكون وال أفصح  به. 

20 -  تسيطر عىل الغرية من اآلخرين. 

21 - أتصيد الفرص لإليقاع بمن هو أحسن مني. 

22 - استغل اآلخرين بطرق خمتلفة. 
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23 -  يسيطر عىل اخليال الذي يدور حول نجاحي وقدرايت اخلارقة.

24 - اشعر بأين عبقري وناجح ف كل يشء. 

25 -  يصفني اآلخرون بأن لدى القدرة عىل متثيل األدوار. 

26 -  أكرر كلمة )أنا( بشكل ملفت لالنتباه. 

أمجع الدرجات التي حصلت عليها، إذا كان جمموع ما حصلت عليه 
النرجسية  الشخصية  بإضطراب  مصاب  70(فأنت   -  66( بني  يرتاوح 

بشكل جدي وحيتاج األمر إىل مراجعة الطبيب حاال.

وإذا حصلت على )65-52 ( 
رعاية  إىل  وحتتاج  النرجسية  الشخصية  بإضطراب  مصاب  فأنت 

وإرشاف الطبيب.

أما إذا حصلت على) 39- 51(
 فإنك حتتاج إىل حتسني طريقتك ف السيطرة عىل ما تعاين ومساعدة 

األهل لك عىل ذلك.

وإذا حصلت على ) 26-3(
فأنت ف صحة جيدة
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الشخصية النرجسية 
»Narcissistic« النرجسية

 »Narcissistic دعونا ببداية األمر نتعرف عىل أصل كلمه »النرجسية
وذلك يعود إىل أسطورة يونانيه قديمه تقول..!

إن فتاة تدعى)صدى( هامت بحب فتى يدعى )نرجس( ومن فرط 
حبها له وإعجاهبا به سقمت حاهلا ومرضت بسببه. ومن أجله كابدت 
وصربت حتى أضناها هذا احلب وجعلها تذبل شيًئا فشيًئا حتى فارقت 
احلياة. ولكن اآلهله )بزعم األسطورة( مل ترتك الفتى دون عقاب. لذلك 
كان العقاب قاسًيا عليه للغايه، حتى أودى بحياته.كان العقاب أن يعشق 
آخذ  لذلك  املاء  منعكسه عىل  رأى صورته  عندما  بصورة مرضيه  نفسه 
عىل  واستمر  وزهو.  فخر  بكل  صورته  أمام  الطوال  الساعات  جيلس 
هذا احلاله حتى مرض نفسًيا بسبب هذا التعلق الذايت. وما هي إال فرتة 
بسيطه حتى فقد عقله وف أحدى خلواته وعشقه لنفسه قفز إىل بركة املاء 
ليمسك صورته ولكنه غرق ومات. وظهرت ف مكانه زهرة سميت عىل 

إسمه نرجس )وهي زهرة النرجس(..!

لنرتك هذه اخلرافات ونقول... أن احلاله النرجسيه املرضيه تتخلص 
بعدة نقاط وهي:-

1-اإلنسان النرجيس يعشق نفسه بصورة تفوق الوصف.
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2-ال يفكر إال بذاته.

3-حيب األشياء لقرهبا من نفسه وبحسب تقديره هو.

)بينام األناين حيب األشياء لقيمتها(.

يقوم  أنه  يرى  ال  )ألنه  نقد  كل  وفوق  اجلميع  فوق  بأنه  4-يعتقد 
بخطأ.. بقناعتة أن من هم اآلخرون حتى ينتقدونه(..

واملشكله الكربى لدى النرجيس أنه ال يدرك أنه مريض وحيتاج عالج 
أنه يالحظ جفاء اآلخرين وابتعادهم عنه..ألنه يرجع  الرغم  وتغري عىل 

السبب بذلك لسلوكهم هم وليس له هو.. وهذه حاله ف غاية اخلطورة..

»Narcissistic« والنرجسية
لدى  توجد  الشخصية حيث  الذات وهي إحدى سامت  هي حب 
مجيع األفراد ولكن بدرجات متباينة فمنهم من تكون نرجسيته واضحة 
من اللقاء األول به ومنهم من يمتلكها بدرجة قليلة وال تظهر إال ما ندر. 
وهبذا يمكن القول أن الفرق بني األفراد ف النرجسية )كام ف سواها من 

السامت الشخصية( هو فرق ف الدرجة ال ف النوع.

الشخصية النرجسية
شخص  وأنه  الذات  وأمهية  وحب  بالعظمة  عادي  غري  شعور 
أنه من نوع خاص فريد ال يمكن أن يفهمه إال خاصة  أو  الوجود  نادر 
وأفكاره،  لشخصه  خاص  نوع  من  احرتاًما  اآلخرين  من  ينتظر  الناس. 
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وهو استغاليل، ابتزازي، وصويل يستفيد من مزايا اآلخرين وظروفهم ف 
حتقيق مصاحله الشخصية، وهو غيور، متمركز حول ذاته يستميت من أجل 

احلصول عىل املناصب ال لتحقيق ذاته وإنام لتحقيق أهدافه الشخصية. 

قد  ملا  وإنام  التطرف  بفكرة  إلقناعه  تتطرف  قد  الشخصية  هذه   -
الفكرة وما أرسع ما يتخىل  أثر دنيوي من ممارسة تلك  حيصل عليه من 
عنها لو وجد مصاحله الشخصية ف فكرة أخرى بغض النظر عن صواب 
حول  ال  الذات  مصلحة  حول  التمركز  )إنه  خطئها  من  الفكرة  تلك 

الفكرة(. من هذه الشخصية عادة يكون قادة التطرف أكثر من اإلتباع. 

اهتم  خاص  بشكل  النفيس  والطب  عام  بشكل  النفس  وعلم 
النفس  علم  إهتامم  يرجع  حيث  العلوم.  من  سوامها  دون  بالنرجسية 
الشهري فرويد وف عام 1914  العامل  يد  بالنرجسية إىل عام 1905 عىل 
نرش فرويد مقالة عنواهنا )مقدمة ف النرجسية( وفيها وصف النرجسية 

بمعاين عديدة منها:

الذات وشذوذ وانحراف ونمط إلختيار  انتقالية حلب  أهنا مرحلة 
املوضوع وخلص إىل أن النرجسية بالنسبة له هي حب الذات املبالغ فيه.

التحليل  مدرسة   - مدرسته  كتاب  من  وغريه  فرويد  مقال  ومن 
النفيس -  يمكن القول أن النرجسية هي:

1ـ أن أسطورة )نرجس( الذي وقع ف حب نفسه من خالل خياله 
هي السبب وراء تسمية النرجسية.
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معهم  ومندمج  اآلخرين  مع  منغمس  النرجيس  الشخص  أن  2ـ 
ويعاملهم كام لو كانوا إمتداًدا له.

مجيع  هبا  يمر  التي  النمو  مراحل  إحدى  عن  النرجسية  تعترب  3ـ 
الطفل الصغري متمركًزا حول  العمر نجد  السنة األوىل من  األفراد ففي 
حول  ليتمركز  ينتقل  سنوات  عدة  وبعد  املركز(  هو  يكون  )حيث  ذاته 

اآلخرين، أي يبدأ اإلنسان بحب ذاته ثم حبه لآلخرين.

عن  يعرب  السوية  احلاالت  ف  النرجسية  مصطلح  فإن  وأخرًيا  4ـ 
تقدير الفرد ذاته واحرتامها.

أن  نجد  للنرجسية  النفيس  التحليل  مدرسة  وصف  خالل  ومن 
واحرتام  بالذات  واإلعتداد  بالنفس  للثقة  مهم  مؤرش  هي  النرجسية 
الذات ولكن بحدود معينة وأن مسألة جتاوز احلدود بإجتاه الزيادة يؤدي 
من  والعكس  النرجسية.  إىل  يؤدي  املستمر  الغرور  وبدوره  الغرور  إىل 
الفرد  ثقة  عدم  يعني  النرجسية  درجات  انخفاض  أن  إذ  صحيح  ذلك 
أفضل  فإن  وهبذا  باآلخرين  مقارنة  لنفسه  واحتقاره  وإمكاناته  بقدراته 
مستويات النرجسية هي املستوى املتوسط، كام هو احلال ف درجة حرارة 
جسم اإلنسان زيادهتا عن 37 درجة مئوية وانخفاضها عن ذلك املستوى 
مؤرًشا حلالة مرضية معينة وقولنا لشخص ما أنه نرجيس يعني أن درجتها 

لديه عالية.

هامتني  خاصيتني  وجود  إىل  الدراسات  إحدى  كشفت  وقد 
لألشخاص النرجسيني ومها:
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1ـ ميلهم إىل أن يكون هلم خط ثابت من الشعور بالعظمة وإعطاء 
قيمة عالية ألفضاهلم الشخصية.

2ـ امليل إىل البحث عن املثالية ف آبائهم أو بدائل آبائهم من حيث 
املركز اإلجتامعي أو العطاء املادي كان أم املعنوي.

السوية  النرجسية  درجات  ف  واإلناث  الذكور  بني  الفروق  وأما 
أبرز  ومن  املراهقة  فرتة  ف  وخاصة  اإلناث  لدى  أعىل  فإهنا  املرضية  أو 
مظاهرها كثرة إستخدام املرآة وكثرة إستخدام كلمة أنا ولكن بعد الزواج 

واإلنشغال باألطفال ينخفض مستواها إىل احلد الطبيعي.!! 

مع  التعاطف  ف  والنقص  بالتعجرف  النرجسية  الشخصية  تتميز 
تقبل  آراء اآلخرين. فهم ال يستطيعون  اآلخرين و فرط احلساسية جتاه 
آراء اآلخرين بأي شكل من األشكال دون أن يرتكوا اآلخرين يالحظون 
بل  اآلخرين،  واقرتاحات  آراء  من  مبارش  غري  بشكل  ويسفهون  ذلك، 
إىل  بحاجة  ليسوا  وأهنم  اآلخرين  فيه  يفكر  ما  يعرفون  أهنم  ويدعون 
حمارضات اآلخرين. ويبالغ النرجسيون ف إنجازاهتم وميزاهتم وحماسنهم 
سواء  خاصة،  بصورة  باجلميل  هلم  يعرتفوا  أن  اآلخرين  من  ويتوقعون 
النجاح  وهم  عليهم  ويستحوذ  مربر.  غري  أم  مربًرا  اإلعرتاف  هذا  كان 
سيطرهتم  حتت  األمور  ضبط  وظيفتهم  أن  ويعتقدون  والتألق  والسلطة 

ألهنم عىل حق واآلخرين عىل خطأ. 

إن األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نرجسية ف الشخصية 
غالًبا ما يمتلكون مشاعر مهزوزه بالذات )غري واثقني من أنفسهم داخلًيا 
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اآلخرين  آراء  ويعتربون  الكبرية(،  ثقتهم  بإظهار  اخلارج  نحو  ويبالغون 
حوهلم مهمة جًدا هلم فهم يسعون دائاًم ملعرفة ماذا يفكر اآلخرين حوهلم... 
الخ. وهم يستجيبون ألقل نقد سلبي بالغضب أو بمشاعر من املهانة أو 
إظهاره،  وعدم  ذلك  إخفاء  يستطيعون  أهنم  من  الرغم  عىل  اإلذالل، 
وينتظرون الفرصة املناسبة لرد الصاع صاعني )واملشكلة هنا أنه يصعب 
معرفة ما الرأي الذي يعتربونه سلبًيا وما الرأي الذي يعتربونه إجيابًيا، فهم 
ينظرون لألمر من منظار نرجسيتهم اخلاصة(. وغالًبا ما يسعون من أجل 

احلصول عىل إطراء ومديح اآلخرين بشكل مبارش أو غري مبارش. 

وغالًبا ما تعاين عالقاهتم البني إنسانية من سلوكهم. فهم حاسدين 
مزمنني للناس الذين يعتربوهنم أهنم أكثر نجاًحا منهم ويضعون ف طريقهم 
العراقيل إذا ما أحسو أهنم أكثر نجاًحا منهم، ويسفهون آرائهم ويقللون 
من قيمتها وأمهيتها أو يشككون بنوايا اآلخرين وأهدافهم. والنرجسيون 
أهدافهم  لتحقيق  وسيلة  ويستعملوهم  اآلخرين  إلستغالل  يميلون 
اخلاصة. باإلضافة إىل ذلك فإهنم قلام يكونون متعاطفني مع اآلخرين أو 
حساسني هلم ويمكنهم أن يمتلئوا بالغيظ والغضب عىل أي شخص ملجرد 

أنه له رأيه اخلاص أو ال يريد أن يكون تابًعا هلم يدور ف فلكهم.

صفات الشخصية النرجسية
- اإلستغراق ف الشئون الداخلية بدرجة كبرية.

- اهلدوء املتكلف أو املصطنع، وإظهار تكيف إجتامعي كبري يغطي 
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تشويه عميق ف العالقات الداخلية مع اآلخرين.
- الطموح الزائد بأي ثمن.

- الشعور بالعظمة مع مشاعر شديدة بالنقص جنًبا إىل جنب.

- اعتامد كبري عىل اإلعجاب اخلارجي وهتاف االستحسان.

- الشعور بامللل والضيق والفراغ.

- الرغبة املستمرة ف البحث عن األملعية والقوة واجلامل من أجل 
اإلشباع.

- عدم القدرة عىل احلب والتعاطف مع اآلخرين.

- احلرية املزمنة وعدم الرضا عن النفس.

- استغالل اآلخرين وعدم الرأفة هبم.

- حسد شديد ومزمن ودفاع عن هذا احلسد مثل حتقري اآلخرين 
والقدرة املطلقة.

وأفضاهلم  ألفعاهلم  عالية  قيمة  إعطاء  نحو  النرجسيون  ويميل 
والبحث عن املثالية ف آبائهم أو بدائل آبائهم من حيث املركز والعطاء.

ملخص للمعايري السلوكية اليت متيز الشخصية النرجسية:

املواهب  ف  )كاملبالغة  االنفراد  أو  الذات  ألمهية  املتعاظم  املعنى   -
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واإلنجازات والرتكيز عىل أمهية اإلنجازات الشخصية(

- االنشغال بأوهام النجاح غري املحدودة والقوة واألملعية 

- االستعراضية وحب الظهور: كطلب الفرد االنتباه إليه واإلعجاب 
به بصفة مستمرة من اآلخرين.

- الالمباالة الباردة أو املشاعر املميزة للحنق والدونية والضحالة ف 
اإلستجابة للنقد وعدم اإلهتامم باآلخرين ومشاعر اهلزيمة.

حتمل  عن  النظر  بغض  دائاًم  املفضل  يكون  أن  الفرد  توقع   -
أن  من  الغضب  أو  الدهشة  ذلك  مثال  عاتقه،  عىل  امللقاة  املسؤوليات 

الناس ال يفعلون ما يرغبه.

اآلخرين  من  كاإلستفادة  األشخاص:  بني  العالقات  استغالل   -
الشخيص  بالتكامل  اإلكرتاث  وعدم  ذاته،  تعظيم  أو  رغباته  إشباع  ف 

وحقوق اآلخرين.

- تذبذب العالقات عىل نحو مميز بني اإلفراط ف املثالية وتبخيس 
الذات.

- االفتقار إىل التعاطف: كعدم القدرة عىل التعرف عىل ما يشعر به 
اآلخرون. 
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كيف تستقيم الحياة مع شخص نرجسي؟
ف داخل كل فرد منا سمة من سامت الشخصية النرجسية، خيتلف 
حب  أن  صحيح  درجتها.  عىل  اعتامًدا  آخر،  إىل  شخص  من  ظهورها 
الذات واإلعتزاز بالنفس مها أمران مرشوعان لكل إنسان، لكن اإلفراط 
اآلخر  أن حيول حياة  يمكن  الرشيك،  ِقبل  من  الذات، السيام  ف عشق 
إىل جحيم ال يطاق. هل تنجح العالقة مع شخص ال هيتم إال بذاته وال 
ال  الذي  الرشيك  ترصفات  عن  السكوت  جيب  هل  نفسه؟  إال  يعشق 

يكرتث ملشاعر اآلخرين، أم جيب مواجهته؟

النرجسية  النفس،  علم  ف  اختصاصية  دينايت«،  »جنيفييف  شبهت 
بالكوليسرتول، إذ يوجد منه اجليد والضوري لصحة اإلنسان، وهناك 
بأمراض  اإلصابة  إىل  يؤدي  ألنه  منه،  التخلص  جيب  الذي  منه  السيئ 
الثقة  إىل  يؤرش  قليلها  النرجسية،  هي  هكذا  القاتلة.  والرشايني  القلب 
املرض  تعني  وكثرهتا  الذات،  واحرتام  بالذات  واالعتداد  بالنفس 
واهلوس. كذلك،  يرشح »ستيف كارتري« و»جوليا سوكول« ف كتاهبام 
)النجدة أنا أعيش مع شخص نرجيس(، النرجسية مشريين إىل أن كل فرد 
منا يمتلك درجة من سامت الشخصية النرجسية، تتفاوت بني البسيطة 
وآرائه  بإنجازاته  يتباهى  رشيكه  يسمع  مل  منا  فمن  القاتلة.  واملرضية 
عن  ورضاه  هبجته  عن  ويعرب  اللقاءات،  خالل  ف  أو  األصدقاء  أمام 
اإلهتامم الذي متكن من جذبه؟ ف املطلق، ال رضر من مسألة حب الذات 
والتباهي بالنفس، مادام األمر باقًيا ف حدود احرتام اآلخر. لكن، ما إن 
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يتخطى األمر احلدود الطبيعية للعالقات الثنائية حتى تظهر املشكالت، 
وتتعقد األمور، السيام عندما يتضح ألحد الطرفني أن رشيكه ال يويل أي 
تقدير لغري األنا اخلاصة به، وال هيتم بأي أحد غري نفسه وال يعشق أي 

شخص غري ذاته.

العيش مع نرجسي
الشخصية  هذه  بصاحب  اإلرتباط  إىل  األمر  بك  وصل  كيف 
األسئلة  هذه  لذاته؟  عشقه  ومدى  ترصفاته  تالحظي  أمل  النرجسية؟ 
وغريها تطرحينها عىل نفسك، ف كل مرة تشعرين بأنه أمهلك ومل يقّدر 
مشاعرك أو أفكارك. قد تلومني نفسك عىل هذا االختيار، ولكن عليك 
مازلت  اآلخرين.  خداع  ف  يربع  النرجيس  اإلنسان  أن  جيًدا  تعرف  أن 
تتذكرين كلامت اإلطراء واملديح التي غمرك هبا ف بداية عالقتكام. كان 
يكثر من مدحيه كي خيفي نرجسيته التي عادة ما تفضحها عبارات مثل: 

»أنا األمجل«، و»أنا األذكى«، و»أنا األكثر سحًرا«. 

وتعتربينها  العبارات  تلك  تستظرفني  كنت  أنك  أكثر،  يقهرك  وما 
عليك  يطرح  ما  نادًرا  أنه  الحظت  وعندما  بالنفس.  الكبرية  ثقته  دليل 
األسئلة، وأنه ال هيتم أبًدا بمشاعرك، بل يطالبك بمزيد من االهتامم به، 
اخلاصة،  منفعته  أجل  ومن  مصلحته  عىل  بناء  يتخذها  قراراته  كل  وأن 
التفكري ف عالقتكام، فقد وجدت  كان األوان قد فات للرتاجع وإعادة 
نفسك واقعة ف رشك هذا النرجيس. ال تظني أن األمر حدث بسهولة، 
فالنرجسيون مشهورون بإحتياهلم وبخططهم ف اصطياد ضحاياهم. هذا 
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الشخص الذي يعترب العامل بأرسه جمرًيا خلدمته ومدحه، هذا الذي ال يرى 
ف املرآة سوى صورته، سوف جتدينه حزينًا يستدر عطفك ويعرتف لك 
بكل تواضع بأن ال أحد يفهمه، وأنه إنسان حساس جًدا، هكذا ينصب 
فخه بإحكام تام. يرشح ستيف كارتري وجوليا سوكول أن ذلك التناقض 
ف الشخصية هو الرشك الذي يربع كل نرجيس ف نصبه. هو يدرك متاًما 
دور  تأدية  ف  يرتددن  لن  وأهنن  وحساسيته،  بضعفه  النساء سيتأثرن  أن 
األم، لكنهن رسعان ما يصبحن معتمدين عليه. ف هذه اللحظة، ينقض 
التي  تلك  هي  النرجيس  إىل  بالنسبة  املثالية  والضحية  فريسته،  عىل  هو 
تعرب عن خوفها وقلقها، من االنفصال عنه. لألسف، تبدو مسألة بناء 
عالقة عاطفية مع إنسان نرجيس أمًرا مستحياًل، ألن اآلخر بالنسبة إليه 

ليس سوى مرآة يتأمل من خالهلا ذاته إىل ما ال هناية.

اإلنسان النرجسي بارع في خداع اآلخرين مرآتي يا مرآتي
مرحلة  ف  يعيش  اليزال  النرجيس  اإلنسان  أن  النفس  علامء  يعترب 
عىل  والدته،  حلظة  منذ  الطفل،  يعتاد  ذلك؟  معنى  فام  بوالدته،  التعلق 
العاطفية  بالعالقة  وصفه  يمكن  ما  وهو  والدته،  عيني  ف  ذاته  مشاهدة 
األوىل التي خيتربها ف هذه الدنيا. هلذا يسعى اإلنسان ف بداية كل عالقة 
التي  اللحظة  تلك  عن  الضائعة،  العشق  جنة  عن  التفتيش  إىل  جديدة 
يعيشها ف وهم تام بأنه هو األفضل ف نظر اآلخرين، متاًما كام كان ف نظر 
والدته. لكن، ما إن يستيقظ من ومهه ويعود إىل الواقع، حتى يدرك أن 

هذا اآلخر قد خذله، وأنه مل يعد هو األفضل بالنسبة إليه.
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أنه  ف  دائاًم  يفكر  فهو  النرجيس،  اإلنسان  مع  حيصل  متاًما  العكس 
نادر الوجود، وهو  األفضل واألحسن، وأنه فوق اجلميع وأنه شخص 
فهو  وأفكاره،  لشخصه  خاص  نوع  من  احرتاًما  اآلخرين  من  ينتظر 
استغاليل ووصويل يستفيد من مزايا اآلخرين وظروفهم لتحقيق مصاحله 

الشخصية. بإختصار، هذا اآلخر غري موجود بالنسبة إىل النرجيس.

خيطئ من يعتقد أنه قادر عىل فهم النرجيس، وتغيريه، فاألمر ليس 
بمثل هذه السهولة، ال بل يمكن القول إنه من املستحيالت، والسبب ف 
رأي علامء النفس، يعود إىل أن النرجيس متمركز حول ذاته وشخصيته، 
فهو يستميت مثاًل من أجل احلصول عىل املناصب ال لتحقيق ذاته وإنام 

لتحقيق أهدافه الشخصية.

الوحيد  األمر  نفسه؟  بحب  املريض  هذا  مع  احلياة  تستقيم  كيف 
الذي يمكن أن يفعله اإلنسان الذي يعيش مع نرجيس، غري اهلرب بعيًدا، 
هو اختاذ قرار صارم باإلهتامم بنفسه، وتعلم كيفية وضع حدود لطلبات 
نوبات  هتدئة  حماولة  ف  الوقت  متضية  من  وبداًل  لذاته.  العاشق  رشيكه 
القيام  الوقت ف  نرجسية الرشيك وحتقيق مطالبه، يمكن استغالل هذا 
بأعامل خاصة به، أو التوجه إىل ناٍد أو مشغل رسم أو أي مكان آخر ال 

تطوله أهواء النرجيس.

العالقة  ف  النرجيس  سلوك  عن  دينايت  جنيفييف  سئلت  عندما 
عالقة  عبارة  استخدام  يصح  ال  اعتقادها  ف  أن  أوضحت  العاطفية، 
عاطفية، ألنه ال يمكن احلديث عن تبادل العواطف واملشاعر مع إنسان 
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نرجيس يعشق ذاته وال يويل اآلخرين أي اهتامم، ألن أمهية اآلخر تعتمد 
عىل ما يقدمه له. يتحول رشيك النرجيس ف احلياة إىل جمرد خادم، مهمته 
نفيس  مرض  النرجسية  هل  عظمته.  وتبيان  بشخصه  اإلهتامم  الوحيدة 
حيتاج إىل عالج؟ إنه سؤال أسايس يفرض ذاته، لكن النرجسية بالنسبة 
التي يمر هبا  إىل جنيفييف تنتج عن خلل ما ف مرحلة »عقدة أوديب« 
النمو  مراحل  إحدى  عن  النرجسية  تعرب  أكثر،  األمر  لتبسيط  الطفل. 
الطفل  نجد  العمر،  من  األوىل  السنة  ففي  األفراد.  مجيع  هبا  يمر  التي 
سنوات  وبعد  العامل،  حمور  هو  يكون  إذ  ذاته،  حول  متمركًزا  الصغري 
عدة ينتقل ليتمركز حول اآلخرين، أي أنه يبدأ بحب ذاته ثم ينتقل إىل 
حول  التمركز  ف  الطفل  فيستمر  خلل،  حيصل  أحياًنا  اآلخرين.  حب 

ذاته إىل ما ال هناية.

تغلب على عقدة المظهر الخارجي:
بأن  يشعرون  بحيث  باملظاهر،  الناس عموما ف جمتمع هيتم  يعيش 
يؤثر ف  الضغط  الظروف، لكن هذا  ُحلة ف مجيع  بأهبى  الظهور  عليهم 
يمكن  فكيف  اآلخرين.  من  أقل  بأهنم  يشعرون  بحيث  البعض،  نفسية 

التغلب عىل هذه العقدة؟

غالًبا ما يميل اآلخرون إىل تصنيفنا حسب مظاهرنا وليس حسب 
أعاملنا، فليس لدى أحد الوقت لكي هيدره ف حماولة التعرف إىل اآلخر 
الناس  يميل  ما  غالًبا  هلذا،  قيمته.  ليعرف  وتارخيه  ترصفاته  ودراسة 
سيادة  املظهر.  وهي  الطرق  أسهل  خالل  من  اآلخرين  عىل  احلكم  إىل 
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املظاهر ف املجتمع تدفع البعض منا إىل اإلصابة بعقدة نفسية جتاه مظهره 
الشخيص بحيث يركز املرء انتباهه وإهتاممه عىل أنفه الكبري، أو عىل عينيه 
الضيقتني أو عىل أذنيه الكبريتني، لدرجة أنه يصبح مقتنًعا بأن اآلخرين 
الصورة  تأيت هذه  أين  فمن  عيًبا ف شكله.  يعتربه  ما  إىل  إال  ينظرون  ال 

املشوهة التي حيملها البعض منا عن مظهره؟

ف  صغري  عيب  ملجرد  بالنقص،  الشعور  ف  يبالغ  الذي  الشخص 
شكله، هو شخص حيمل ف ذهنه صورة مثالية عام ينبغي أن يكون عليه 
شكله، ويميض وقته كله ف املقارنة بني ما هو عليه ف الواقع والصورة 

املثالية التي ينبغي أن يكوهنا.

تباين
بالنسبة إىل هذا النوع من الناس الذين ال يملون من املقارنة، فإن أي 
عيب ف شكلهم، حتى ولو كان غري موجود، قادر عىل أن يتحول بالنسبة 

إليهم إىل عقدة نقص حقيقية.

معاناة نفسية
معاناة الفرد عقدة نقص جتاه عيب ما ف شكله، ما هي ف احلقيقة 
جتاه  بعقدة  املصاب  والشخص  داخله.  دفينة  نفسية  ملعاناة  تبلور  إال 
شكله، عندما ينظر إىل املرآة، ال ينظر إىل نفسه ف جمملها بشكل عام، بل 
يصوب نظره كله عىل التفصيل الصغري الذي ال يعجبه ف شكله. مثاًل، 
املرأة ذات األنف الكبري قد ال ترى ف املرآة إال هذا األنف. فهي ال ترى 
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عينيها اجلميلتني أو شعرها الطويل الناعم أو برشهتا الصافية أو شفتيها 
إىل  نظرت  ولو  أنفها،  وهو  يزعجها  ما  سوى  ترى  ال  هي  الورديتني، 
وجهها ف جممله، لوجدت أنه مجيل حتى مع األنف الذي ال يعجبها. هذا 
النوع من الناس، يعتقد أنه من دون هذا العيب، لكانت حياته ستكون 
الناس  مع  أفضل  عالقات  لديه  وستكون  متاًما،  وناجحة  متاًما.  خمتلفة 
وسيكون حمبوًبا أكثر. فهؤالء املهووسون بعيوب أشكاهلم يكرسون كل 
حياهتم للبحث عن طريقة لتصحيح ذلك العيب مهام كلفهم الثمن. وف 
هبا  يربزون  اسرتاتيجيات  عن  البحث  عىل  الرتكيز  هيملون  هم  املقابل، 
َمواطن اجلامل ف أشكاهلم ويسلطون الضوء عليها، وهيتمون بإظهارها 

لآلخرين بكل فخر.

 من عقدة إلى مرض
إذا كان هذا العيب ف الشكل اخلارجي للفرد يزعجه ويشغل باله 
كثرًيا لدرجة أنه ال يبارح تفكريه، فإن ذلك قد يكون مرًضا نفسًيا يسمى 
»رهاب التشوه«. هذا املرض هو حالة مرتبطة بشكل مبارشة بالصورة 
التي حيملها الشخص عن جسمه أو شكله اخلارجي. والشخص الذي 
يعاين  أنه  أو  املنظر  بشع  بأنه  مقتنًعا  يكون  النفيس،  املرض  هذا  يعاين 
الغالب األعم، يكون تركيزه منصًبا عىل منطقة  تشوًها ف جسمه. وف 
معينة من جسمه، مثل )األنف، الردفني، الثديني..( ف قاعات اإلنتظار 
اخلاصة باملصحات، املتخصصة ف اجلراحات التجميلية، سنجد الكثري 
فإهنم،  هلم،  التجميلية  العملية  إجراء  بعد  وحتى  املرىض.  هؤالء  من 
العملية، فال  نتيجة  وبشكل عام، ال يرضون عن شكلهم اجلديد وعن 
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يرتددون ف تكرار اجلراحة بعد األخرى، بحًثا عن نتيجة ال توجد إال 
حصوهلم  عدم  عىل  امللوم  هو  بأنه  اجلراح  يتهمون  أهنم  أو  خياهلم،  ف 

عىل النتيجة التي حلموا هبا.

 فقدان الثقة
يكون جمرد  أن  يمكن  النفيس،  االضطراب  هذا  أن  ندرك  أن  علينا 
قادر  غري  املراهق  يكون  حني  املراهقة،  أو  املراهق  لدى  انتقالية  مرحلة 
التي تطرأ عىل جسمه وشكله. وهنا،  الفيزيولوجية  التغريات  عىل تقبل 
فرتة  ف  حمدودة  األزمة  مادامت  القلق،  إىل  يدعو  ما  األمر  ف  يوجد  ال 
املراهقة العابرة. أما إذا بقيت هذه الفكرة مسيطرة عىل تفكري الشخص 
حتى بعد دخوله مرحلة الشباب والنضج، فتكون هناك احتامالت كبرية 
ألن يفقد الفرد الثقة بنفسه، وقدرته عىل إثارة إعجاب اآلخرين، وخاصة 
من اجلنس اآلخر، وقد يصل به األمر إىل قطع العالقات مع حميطه من 
الناس، ويتجه إىل اإلنكامش واالنطواء عىل نفسه، وهذا ليس أمًرا طيًبا. 
يقصد  أن  املستحب  من  هلذا،  االكتئاب.  إىل  يقود  ما  غالًبا  فاالنطواء 
البالغ، الذي يعاين مثل هذه األعراض، طبيًبا نفسًيا. فالطبيب  اإلنسان 
أو املتخصص النفيس لديه أدواته اخلاصة وأساليبه وخربته، التي جتعله 
جتاوزه  عىل  املريض  ومساعدة  وحله،  األمر  خطورة  تقدير  عىل  قادًرا 

والوصول إىل الرب بأمان.





لماذا  أشعر بالوحدة رغم
وجود الناس من حولي ؟
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الشعور بالوحدة سيكولوجية االنسحاب اإلجتماعي
أفكار  من  داخله  ف  عام  اإلنسان  لتعبري  الطبيعي  اجلوهر  السلوك 
وجهة  خالل  من   ( أوال:  لنفسه،  يكنها  مشاعر  و  معلومات  و  أراء  و 
نظره لذاته (، ولآلخرين من خالل إشكال التفاعل اإلجتامعي خمتلفة،  
من  له  بالطبع،  إجتامعي  إجيايب،  خملوق  يعترب  بذلك  واإلنسان  ثانيا: 
املعرفة واملشاعر واألحاسيس ما متكنه من العيش والتواصل مع حميطه 
اخلاص، وهو بذلك ينحني ف مسارات التواصل الطبيعي، ليساعد نفسه 
للوصول إىل سرب غور حاجاته و رغباته و إمكاناته و قدراته، ألن يعمل و 
يبدع و جيد ذاته وحيققها، وف هذا كله جيري اإلنسان ف دائرة من التفاعل 

اإلجتامعي املستمر مع اآلخرين.

تتخذ من نفسها  الكائنات اإلنسانية قد   و لكن أحياًنا نجد بعض 
مشاعرها  عن  معربة  املؤملة،  والعزلة  اإلنغالق  من  اجتاه  آخر،  اجتاه  
السلبية، اجتاه ذاهتا واآلخرين، لتجد نفسها ف دوامة من العجز والرصاع 
االبتعاد  إىل  لتلجأ  املحبطة،  ومشاعرها  املتضاربة  أفكارها  مع  واحلرص، 
من  مشاعر  عىل  منطوية  حصينة  قوقعة  نفسها  من  متخذة  حوهلا،  عمن 
احلزن، واليأس، وعدم املباالة، ملا جيري حوهلا، غارقة ف تفكري مظلم، 
ال تشعر بالزمن الذي جيري أمامها، سوى أنه زمن طويل جًدا، ملتاهة ال 
تنتهي إال بإنتهاء حياهتا، وانقضاء أجلها. هنا نجد أن الوحدة األليمة قد 
الداخلية، إىل  انبثقت من الذات اإلنسانية، وأصبحت تنمو ف كينونتها 
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احلد الذي قضت ف ذلك عىل مشاعر احلب واملودة إىل اآلخرين، لتمنع 
نفسها من التواصل وسبل التفاهم، وحب العيش ورغبة البقاء. )يا غربة 
غربة  ِ..يا  والضجر  والفوالذ  والقار  ِوالثلج  احلََجر  من  دنيا  ف  الروح 
الروحِ ... ال شمس فائتلق فيها و ال أفق ( )السياب(أذا الشعور بالوحدة 
شعور مشرتك بني القلق واليأس، واالكتئاب وانعدام الثقة، شعور قائم 
عىل ضعف العالقات اإلنسانية وتقلصها، وتقوقع الشخص حول ذاته 

ف خيبة أمل، وعجز عن التحكم ف أمور احلياة.

و جهة نظر علماء النفس حول مفهوم الشعور بالوحدة
يرى »أريكسون« أن الوحدة هي اإلحساس بالفشل، ف الوصول 
بنجاح إىل تكوين عالقات صداقة محيمة مع اآلخرين، ليحاول خالهلا 
اإلنسان االندماج معهم، و يؤدي ذلك إىل اإلنغامس ف الذات، والركود 
ترى  حني  ف  باألمل.  والشعور  اإلبداع،  وانخفاض  االنطالق،  وضعف 
ف  عصابية  حاجة  ليست  ذاهتا  حد  ف  بالوحدة  الشعور  أن  »هورناي« 
هي  عصابية،  حاجة  جيعلها  ما  ولكن  اليومية،  احلياة  ف  العابر  ظهرها 
الفرد  لئن حيمي  والشديدة إلشباعها كطريقة وحيدة  املستمرة  املواصلة 
نفسه من مشاعر الرفض وعدم القبول والفشل. أما »رايس« فيشاهد أن 
للفرد  التواصيل  الفهم  نامجة عن سوء  قد تكون مشاعر  الوحدة  مشاعر 

ذاته اجتاه اآلخرين. 

 خاصة عندما يكون الفرد متمركًزا حول ذاته، إذ يصعب عىل طرف 
العالقة التي يكون أحداها متمركًزا حول ذاته من فهم شخصية اآلخر، 
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الشخص  أي  ــ  بذلك  وهو  بينهام،  العالقة  تعثر  إىل  يقود  الذي  األمر 
وفرض  القبول،  وعدم  الرفض  من  مشاعر  أية  إىل  معرض  ــ  املتمركز 
حكم الوحدة بعيًدا عن اآلخرين.وهذا ما يؤكده »سوليفان« ف الوحدة 
التواصل  الفرد باآلخرين، فالفرد الذي يستمر ف  هي اضطراب عالقة 
مضامني  ذات  حياتية  لغة  استعامل  عىل  استمراره  خالل  من  الناقص، 
شخصية أكثر منها أداة ذات معني متفق عليها إجتامعًيا، فهي طريقة ولغة 

تتضمن تشوهيا للحقيقة اإلنسانية.

النتيجة املتوقعة من عدم قدرة   أما »ماسلو« فريى أن الوحدة هي 
الفرد عىل إشباع حاجته للحب واإلحرتام، التي إن أشبعها شعر بالثقة 
بالنقص  يشعر  سوف  فإنه  إشباعها،  ف  أخفق  وإن  والكفاءة،  والقوة 
إىل  »رولو مي«  ينظر  أخرًيا   و  والوحدة.  والعجز واإلحباط  والضعف 
الوحدة بأهنا شعور يأيت من إحساسنا بالعجز، وهذا العجز يأتينا عندما 
تبدو احلوادث خارج سيطرتنا، وأننا غري قادرين عىل توجيه حياتنا اخلاصة 
أو التأثري ف اآلخرين، أو تغيري العامل املحيط بنا، نتيجة لذلك نحن نميل 
ألن نشعر بإحساس عميق باليأس والالجدوى، وبالتايل إذا ما رأينا أن 
الرغبة واإلحساس،  نتخىل عن  أو  فإننا سنتوقف  تعني شيًئا،  أفعالنا ال 
وسنكون غري مبالني، وسنعاين بصمت، وسنصبح أكثر عزلة وانفصاال.

هل الشعور بالوحدة، شعور طبيعي؟ أم شعور مريض مفروض؟

من منا مل يشعر ف قرارات نفسه، بحاجة أو رغبة ماسة إىل الوحدة 
واالسرتخاء  اهلدوء  من  حاجة  ف  املحيطني،  الناس  عن  بعيًدا  والعزلة 
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احلرية  قدر ممكن من  أكرب  والصفاء، مستهدفني ف ذلك، احلصول عىل 
ونقاء  نشعر هبدوء  أفكارنا، وأن  ننظم تسلسل  أن  الشخصية، من أجل 
هذا  املستمرة،  ومتاعبها  وصعاهبا  احلياة،  مشاكل  من  هاربني  أنفسنا، 
ينمو  إنام هو شعور طبيعي، ذو استعداد فطري،  الذي نحتاجه  الشعور 
أزمات  علينا  تشتد  حينام  فنحن  الوجود،  هذا  ف  إنساين  كائن  أي  لدى 
احلياة ومشاكلها املختلفة، ال نكون إال ونحن ف حاجة رضورية لئن نعيد 
ترتيب أوراقنا من جديد، لنصبح أكثر فعالية وقابلية ومرونة للتكيف مع 
ما يواجهنا من مثريات جديدة، ومستمرة. قد يكون هذا الشعور هو جزء 
بسيط وسليم نفسًيا  من شعورنا واحتياجنا إىل الوحدة، أو لنقل أنه أحد 
أنواع الوحدة، لكن بالرغم من احتياج اإلنسان إىل الوحدة قد يكون هذا 
االحتياج، احتياج سلبي، مريض، يفرض علينا من قبل البيئة من ضمنها 

الكائن اإلنساين اآلخر، والوراثة، فهو قد ينشأ من :-

1. غياب املعززات اإلجيابية ف احلياة، مثل موت أحد أفراد العائلة 
بني  الطالق  األحبة،  بني  واالنفصال  الفراق    ،) واألم  األب  خاصة   (
األزواج، فقدان الصحة )خاصة اإلصابة بأحد األمراض اجلسمية املعيبة 
واملزمنة(، اإلفالس...ألخ فغياب املدعامت اإلجيابية )أحد أفراد العائلة، 

الصحة، احلبيب، خسارة الزوج ( قد يقود الفرد إىل االنعزال والوحدة.

2. نلجأ إىل الوحدة عندما يرفضنا األحر رفضا تاما أو جزئيا، بسبب 
اختالف حاجاتنا، ورغباتنا، وديننا، واجتاهاتنا، وديننا، وقوميتنا، وعنرص 
ساللتنا أو شعارنا الوطني، وغالًبا ما يتواجد هذا الرفض بني اجلامعات 
إىل  اجلامعة  جوهر  من  الرفض  هذا  ويعمم  مثال(،  )التعصب  املتنازعة 
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أفرادها، مثل رفض البيض للسود، أو اهلندوس واليهود للمسلمني.

صحته  تضطرب  عندما  الفرد  لدى  بالوحدة  الشعور  ينشأ   .3
والذهانية  النفسية  األمراض  ف  هذا  ويظهر  شخصيته،  وختتل  النفسية، 

مثل االكتئاب والفصام... الخ.

تعبري  حسب  تنشأ  الوحدة  فإن  سابًقا  طرح  عام  النظر  وبغض 
جذورها  ف  ترجع  التي  والثقافية،  اإلجتامعية  بيئتنا  من  فروم،  أريك 
واإلقتصادية  اإلجتامعية  القوى  وإىل  واألبناء،  األباء  بني  العالقات  إىل 
والعوامل السياسية داخل املجتمع، فهذه القوى املتنوعة هي املسئولة إىل 
حد كبري عن كبح وإعاقة النمو النفيس الشخيص، عن طريق ضعف الفرد 
التي جتعل منه كابًتا  حلاجات احلب واإلنتامء، وأن ينظر إىل اآلخرين عىل 
أن وجودهم هتديًدا لوجوده اخلاص، عندئذ يشعر الفرد بأنه مغرتب عن 
نفسه وعن اآلخرين، ال يفهم مصادر مشكالته وسلوكه الذي يتناىف مع 

طبيعته اإلنسانية.

قبول الشعور بالوحدة 
هل جتد صعوبة هائلة يف قضاء الوقت بمفردك؟

هل تنظم برنامج حياتك بحيث تتتفادى أي فرتة زمنية من املمكن 
أن تكون فيها مع نفسك )وقت خاص للوحدة(؟

البعض منا عندما ننفرد بأنفسنا نشعر باهللع وينتابنا شعور غريب بأننا 
لسنا موجودون ف األساس ألننا تعودنا أن ال نشعر بوجودنا إال ف حضور 
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شخص آخر، أي ال نوجد إال بقدر ما يستجيب لنا فرد آخر ويفكر فينا.

فتقوم  نفسها،  أناس كثرية التستطيع أن جتلس بمفردها ومع  هناك 
بتنظيم حياهتا وبراجمها اليومية وهدفها األول هو تفادي أي وقت تقضيه 
بدون ناس. لألسف هناك مشاكل جسيمة تتكون ف حياهتم بسبب هذا 
ألنفسهم  األعذار  إخرتاع  ف  يستميتون  فنجدهم  التفكري.  ف  األسلوب 
للدخول ف عالقات معينة. كذلك هيربون بطريقة أو بأخرى من اإلكتفاء 
بل  ملتزمة،  جدّية  وبعالقة  محيمية  بعالقة  واحد  بشخص  باإلرتباط  
يستعملون اآلخرين لكي يتجنبوا بعض األمل املصاحب للشعور بالوحدة. 

أيًضا حياول الكثريون أن يتخلصوا من الشعور بالوحدة عن طريق 
اإلنصهار أو االلتحام Fusion، فيفقدون حدود الذات ويصبحون جزًءا 
من فرد آخر. إهنم يتجنبون النمو الشخيص واإلحساس بالوحدة الذي 
الذي يغلف كثري من قصص احلب  النمو. هذا اإلنصهار هو  يصاحب 
ختتفي  أن  عىل  الرشعية  يضفي  ألنه  األجيال  متجدها  التي  الرومانيس 

»األنا« بتفردها ف »النحن«.

وقد يلجأ بعضنا إىل أن نذوب  ف مجاعة ننضم إليها أو قضية ندافع 
آخر  فرد  أي  مثل  لنكون  نذوب  وقتنا.  كل  فيه  نقيض  مرشوع  أو  عنها 
نعمل أو نخرج أو نكافح معه – نتشابه ف امللبس واحلديث والعادات 
واملامرسات … وشيًئا فشيًئا ال تكون لنا  أفكار خاصة أو مشاعر خمتلفة 
– وكل ذلك غايته ومبتغاه أن ننقذ أنفسنا من اإلحساس بالوحدة التي 

ف صميم نسيج إنسانيتنا. 
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إن ما يغيب عنا هو أن الشعور بالوحدة هو إحدى مكونات اإلنسان 
ومن سامت اإلنسانية وهلذا فال مهرب منها. وهلذا السبب أيًضا ال يمكن 
يمكنه  اإلنسان  أن  غري  بالوحدة.  الشعور  أوتلغي  تنفي  أن  عالقة  ألي 
وهو يشعر بالوحدة حييا مع إنسان آخر وحيد أيًضا، فيتشاركان مًعا ف 

الشعور بالوحدة، وهذا بدوره ما خيفف أملهام ويزرع احلب بينهام.

بشجاعة  واحتمل  الوجودي،  وبوضعه  بوحدته  اإلنسان  أقر  فإذا   
وعزم هذه احلقيقة، عندئذ فقط يمكنه أن يتجه بحب نحو اآلخرين. 

لكن إن متلكه الرعب من مواجهة الوحدة فلن يكون بمقدوره أن 
يتجه إىل اآلخرين. كل ما يستطيع فعله آنذاك هو أن  »يستعمل« اآلخرين 

كدرع حيميه من الوحدة. 

مفككة،  إخفاقات  سوى  العالقات  تكون  لن  احلالة  هذه  مثل  ف 
وإجهاضات، وصور مشوهة ملا ينبغي أن تكون عليه العالقات األصيلة.

كيف تتخلص من الوحدة ف حياتك:

احلياة  تصبح  قد  تعقيًدا،  احلياة  ازدياد  ومع  احلايل  الوقت  ف 
اإلجتامعية ف آخر سلم أولوياتنا. األمر الذي يؤدي بسهوله إىل وقوعنا 
فريسة للملل والوحدة.والوضع يصبح خمتلًفا عندما نتقدم ف السن، عىل 
العكس من ما كان عليه األمر عندما يكون البرش أصغر ف السن، حيث 

يكون معظم الوقت يتم قضاءه مع األصدقاء واملعارف. 

إال أن األمر خيتلف عند اإلقدام عىل الزواج، حيث يصبح الوقت 
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يصبح  كذلك  والشباب،  الطفولة  أصدقاء  بني  اللقاءات  وتتباعد  ضيًقا 
من الصعب تكوين صداقات جديده ف هذه املرحلة.

املالحظات التالية ستساعدك ف التواصل مع اآلخرين وتطور من 
قدراتك اإلجتامعية:

1. التزم بالعمل على تطوير حياتك اإلجتماعية.

حياه  عىل  احلصول  فإن  األيام  هذه  للحياه  الرسيع  اإليقاع  ظل  ف 
إجتامعيه بحاجة إىل بذل جهد إضاف.ابحث عن فرص لإلختالط أكثر، 
أقبل الدعوات التي توجه إليك والتي كنت عاده ما تقوم برفضها. اطلب 

من صديق أو زميل ف العمل مرافقتك إذا شعرت بالرتدد.

2.ابذل جمهود أكرب يف التعرف على الناس

عندما تكون ف مجع من الناس ال حتول الوقوف منعزاًل بل حاول 
التقدم وتعريف نفسك للناس واكتسب معارف جدد وأصدقاء جدد. 
أشخاص  مع  اآلراء  وتبادل  املحيطني  مع  راقي  حديث  إداره  حاول 
أصدقائك  إىل  يضيف  وقد  معرفتك  إىل  يضيف  قد  ذلك  ألن  جدد، 

شخص جديد.

3.انضم إىل أحد النشاطات اإلجتماعية

النوادي  تضم  إجتامعيه  أنشطه  عده  عىل  حتتوي  املجتمعات  معظم 
الرأي.حاول االنضامم إىل أي نشاط  الفكر وتبادل  الرياضية ومنتديات 
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يثري إهتاممك ألن ذلك سيبعد عنك امللل.

4.ابدأ بالتغيري

قم بإقامه حفله ف منزلك أو أسس نادًيا لنشاط معني بحيث يزيد 
ذلك من دائرة معارفك.

5.قم بتعزيز روابط صداقاتك احلالية

وقت  من  هبم  االتصال  طريق  عن  صداقتك  عىل  املحافظة  حاول 
آلخر والوقوف إىل جانبهم ف أزماهتم ألن ذلك من شأنه تعزيز الروابط 

ومتتني العالقات مع األصدقاء.

6.ل تتنازل عن الوقت املخصص حلياتك اإلجتماعية

الوقت ف  لتقيض  تأجيله  به وال حتاول  التزم  ترتبط بموعد  عندما 
العمل.إنك بحاجة إىل هذا الوقت حتى تستطيع اإلستمرار ف العطاء 

ف عملك.





لماذا  أنسى  كثيرا ؟
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أسباب النسيان الصحية والنفسية 
1 - األسباب الصحية.

2 - األسباب النفسية.
أوالاً : األسباب الصحية 

يعزى النسيان إىل عدة أسباب، هي التي حتدد فيام إذا كان قد حدث 
بصورة مفاجئة أم تدرجيية، أم مؤقتة أم دائمة.

وتتمثل بام ييل:

1 - ضعف تثبيت املعلومة يف الذهن

الرتكيز  عدم  أي  رسيعة  بصورة  عليها  للمرور  نتيجة  أما  وذلك 
عليها، أو لتشابه املعلومات وعدم وضع حدود أو فوارق بني املعلومات 
واإلجهاد  القلق  وحلالة  جهة،  من  املعلومات  لكثرة  نتيجة  املتشاهبة، 
أو عدم تصنيف  ثانية. ولضعف  املعلومة من جهة  اقتباس  يرافق  الذي 
املعلومات إىل أصنافها الرئيسة من جهة ثالثة. حيث أن املعلومات مثل 
الكتب املرتبة ف املكتبة، كل جمموعة منها تتبع حقال رئيسًيا من املعرفة. 
فالكتب التي تتناول خمتلف املواضيع اجلغرافية تقع حتت حقل اجلغرافيا، 

وهكذا بالنسبة للمواضيع واحلقول اآلخرى.
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2 - سوء التغذية

والسيام املؤدية إىل نقص أمحاض أوميجا3، حيث تؤدي إىل ضعف 
الفيتامينات  نقص  عن  فضال  الذاكرة،  ضعف  وبالتايل  الدماغ  تغذية 
فيتامني  مثل  الذاكرة،  وتنشط  الدماغ  تغذي  التي  املعدنية  واألمالح 
وجتدر  واحلديد.  والفسفور  والكربيت  والبوتاسيوم   )b1b12ae(
وعدم  التغذية  سوء  من  يعانون  النسيان،  مرىض  معظم  أن  إىل  االشارة 

اتزان املواد الغذائية املتناولة. 

3 - الوراثة

أخرى،  كثرية  أمراض  عن  فضال  النسيان،  ظاهرة  تنتقل  حيث 
يتضاعف  والتي  األجداد،  أو  األبوين  من  املتوارثة  اجلينات  بواسطة 

نموها بعد عام من الوالدة.

4 - الشيخوخة

حيث يؤدي التقدم بالعمر إىل زيادة صالبة رشايني الدماغ وضعف 
الدم، وبالتايل قلة املواد الغذائية املحمولة للدماغ، الذي ينتج عنه ضعف 
بالعمر، ظهور بعض الصعوبات ف  التقدم  الذاكرة. حيث يالحظ عند 
تذكر األسامء أوال، ثم األحداث ثانًيا، وفيام بعد األماكن. ويسمى ذلك 
بنسيان الشيخوخة احلميد. وهو ليس له عالقة بمرض العته أو اخلرف، 

رغم وجود بعض املظاهر املتشاهبة بينهام.
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5 - ميكن أن ينتج النسيان عن انتشار تلف دماغي

البؤر،  متعددة  جلروح  املسببة  الدماغ،  جانبي  عىل  إصابات،  هو 
كالشظايا مثال. وهذه تؤدي إىل تلف مناطق خزن الذكرة ف نصف الكرة 

املخية، والتي تؤدي إىل تلف مناطق الذاكرة ف الدماغ.

6 - الكآبة

والكبت  احلياة  وصعوبة  والكوارث  والصدمات  واإلعياء 
الرسيع  الكسب  وحماولة  واحلسد  والتنافس  املستمرة  والضوضاء 
األحداث  تداخل  وكثرة  العمل  من  واسعة  مساحة  عىل  والسيطرة 
باحلواس  املنقولة  املعلومات  ترسيخ  عملية  ضعف  إىل  يؤدي  اليومية.. 

اخلمس إىل الدماغ، وبالتايل ضعف الذاكرة.

7 - انعدام األمن والقلق املستمر

وذلك ف قلة النوم والسهر، وهذا يؤدي إىل ضعف الذاكرة.

8 - التسمم مبادة الليثيوم

لعامل  بالنسبة  احلال  بإستمرار، كام هو  به  امللوث  اهلواء  واستنشاق 
الصناعات الكيمياوية واجلص واألسمنت.

ثانيا : األسباب النفسية 
توجد ثالث نظريات تفرس أسباب النسيان من ناحية نفسية:
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التضاؤل • نظرية 
ترى هذه النظرية أن الذكريات السابقة تضعف أثارها نتيجة لعدم 
أستعامهلا كام تضمر العضلة التي ال يستعملها اإلنسان وهذه النظرية ربام 
تفرس بعض حاالت النسيان ولكن هناك أدلة عىل خطئها منها أن الطفل 
أن فقد برصه وهو صغري ووصل إىل سن النضج ال يفقد ما تعلمه من 

حاسة اإلبصار.

التداخل والتعطيل  • نظرية 

تفرس هذه النظرية النسيان بأن أوجه النشاط املتعاقبة التي يقوم هبا 
الفرد تتداخل ف بعضها وينيس بعضها األخر، ومن املالحظ أن النسيان 
أثناء النوم يكون أبطأ منه ف أثناء اليقظة وأن األطفال يتذكرون ف سهولة 

ما يروى هلم من قصص قبل النوم.

الكبت  • نظرية 

فالفرد  املكبوتة  الرغبات  عن  ينجم  النسيان  أن  النظرية  هذه  ترى 
ينيس الشئ املؤمل والغري سار الشعورًيا.

كيفية التغلب على النسيان 
• للوقاية من النسيان جيب أخذ قسط وافر من الراحة واالسرتخاء، 

والرتفيه، وجتنب املخدرات والكحوليات والتدخني!!.
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• ممارسة الرياضة البدنية تساعد عىل تنشيط الدورة الدموية باملخ، 
أن  إىل  باإلضافة  باجللطة،  املخ من اإلصابة  كام تساعد ف وقاية رشايني 
سالمة  عىل  املحافظة  شأهنا  من  مواد  إفراز  عىل  تساعد  الرياضة  ممارسة 

أعصاب املخ.

مواد  أو  نتناوله  غذاء  كانت  ربام  التي  الطبيعية،  املواد  استعامل   •
باملخ. الدموية  الدورة  تنشط  التي  األعشاب  من  أو  الغذاء  إىل  مضافة 
تساعد عىل مقاومة النسيان ويعترب الثوم من أهم ما ينشط الذاكرة؛ حيث 
أثبتت البحوث أن تناول نصف فص إىل ثالثة فصوص من الثوم، بعد 
تقطيعها، يوميا يقي اإلنسان من عجز الذاكرة والتفكري واكتساب املعرفة. 
ويفيد الثوم أيضا ف الوقاية من أمراض كثرية، مثل أمراض الكولسرتول 

واجللطة والرسطان. 

بالفيتامينات  الغنية  األغذية  تناول  الذاكرة  تنشيط  ف  يساعد   •
»ب6« و»ب12« ومحض »الفوليك« مثل الفول، والسبانخ، والطامطم، 
وفول  احلار«  »الزيت  الكتان  بذرة  وزيت  الزيتون،  وزيت  والبصل، 

الصويا، كام تتوافر ف األسامك والربتقال واملوز. 

• ويفيد تناول الشاي األخض والشاي األسود املضاف إليه النعناع 
ف تنشيط الذاكرة ومقاومة النسيان. ومن األعشاب التي ثبت أهنا تنشط 
الذاكرة، جذور نبات اجلنسنج التي حتتوي عىل عنارص تأكدت فعاليتها 
أهم  من  ومها  والتعب  اإلرهاق  عىل  والتغلب  املخ،  وظائف  حتسن  ف 

العوامل املسببة للنسيان.
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وصفات لتقوية الذاكرة والتخفيف من أعراض النسيان
100بليون خلية عصبية عصبون. يوجد  يتكون دماغ اإلنسان من 
بـ180 مليون خلية  النصف األيمن  أكثر مما ف  النصف األيرس منه،  ف 
عصبية. ويتألف الدماغ من عدة أجزاء، لكل منها تركيب خاص ووظيفة 

حمددة، كام ييل: 

األمامي  هي،  فصوص  أربعة  من  تتألف  الدماغ:  قشرة  أول 
والصدغي والقفوي واجلداري. 

وتأيت أمهيتها من تأثريها املسيطر عىل خمتلف الوظائف املهمة التي 
يقوم هبا الدماغ، كالذاكرة واللغة والتفكري والوعي واحلركات اإلرادية 

واملبادرات. 

ثانيا املخيخ: يقع ف مؤخرة أسفل الدماغ، ويقوم بوظيفة احلركة 
والتوازن واملزاج أو الطبع. 

ثالثا جذع الدماغ: يقع ف األسفل الدماغ. 

رابًعا حتت املهاد: وتتمثل وظيفته بالتكرار النظامي للعمليات 
واألحداث، وتنظيم حرارة اجلسم واالنفعاالت واجلوع والعطش. 

التحسس  عمليات  وتوحيد  تنسيق  ووظيفته  املهاد:  خامسا 
واحلركات، بشكل منسق. 
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يبلغ وزن دماغ اإلنسان البالغ 13001400غرام، ويشكل %2 من 
وزن االنسان. 

وارتفاعه  سنتمرتا   14 وعرضه  16.7سنتمرتا،  طوله  معدل  يبلغ 
9.3 سنتمرتات. 

وجتدر اإلشارة إىل أن حجم الدماغ ال يدل عىل درجة الذكاء، حيث 
توجد كائنات حية أخرى أكرب حجاًم من دماغ اإلنسان ولكنها أقل منه 

ذكاء، كالفيل واحلوت مثال. 

تشكيل  عىل  والقدرة  احلديثة  األمور  تذكر  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ذكريات جديدة، تتلف ف حالة التعرض إلصابات عىل جانبي الدماغ. 

واخللفي  األوسط  املهاد  عىل  تؤثر  اإلصابات  تلك  أن  حيث 
والتكوين الشبكي جلذع الدماغ وجهاز اإلثارة بواسطة اإلدرنالني. كام 
أن هناك أسبابا أخرى لذلك تتمثل بنقص فيتامني)B1( واألورام حتت 

املهاد واحتباس الدم. 

األوسط،  الصدغي  الفص  جانبي  إصابة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  كام 
والسيام قرن أمون، قد يؤدي إىل نسيان شبه دائم. والذاكرة هي القدرة 
عىل تذكر املعلومات القديمة واحلديثة، والتي سجلت ف الدماغ بواسطة 

احلواس اخلمس أو اخليال واإلبتكار، ف الوقت املناسب. 

أما النسيان فهو عدم القدرة عىل اسرتجاع املعلومات التي سجلت 
مسبًقا، ف الوقت املناسب. وقد وهب العيل العليم لإلنسان دماًغا يستطيع 
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ٍء﴾ لو كتبت  ِذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ استيعاب معلومات هائلة جدا ﴿ُصنَْع اللَِّ الَّ
ملألت 90 مليون جملد ضخم، ولو وضعت هذه املجلدات واحًدا جنب 
اآلخر، المتدت ملسافة 450 كيلومرًتا. إن التذكر والنسيان، كاملاء واهلواء 
ف بوتقة، لكل منهام حجم حمدد. ولكن إذا زاد حجم األول، ينقص حجم 
البوتقة  وضع  عند  مالحظته،  يمكن  ما  وهذا  صحيح.  والعكس  الثاين، 
عىل النار، أي عندما تعيش صدمة نفسية أو مرًضا ف الدماغ أو ضوضاء 
إلستعادة  القدرة  عىل  تدل  فالذاكرة  صحيح.  العكس  وثانية  متشابكة، 
املعلومات املخزونة ف الذاكرة ف الوقت املناسب. أما النسيان فيدل عىل 
عكس ذلك. والنسيان ظاهرة طبيعية، والسيام للمعلومات القديمة، أما 
احلديثة فقد ينسى بعًضا منها، ولكن إذا زادت كمية املعلومات املنسية، فإن 
ذلك يدل عىل وجود خلل ما ف خاليا الذاكرة ناتج عن مرض أو جرح ف 

الدماغ أو صدمة نفسية شديدة. 

الذكاء والذاكرة 
الزمني(/100  العمر  العقيل  )العمر  ييل:  كام  الذكاء  معدل  يقاس 
يعترب  الفرد ذكيا والعكس  يعد  الزمني،  العقيل أعىل من  العمر  فإذا كان 
أن  العلامء  وجتارب  قياسات  اثبتت  وقد  درجات.  صنف  ولكل  غبيا، 
الذكاء )110-90 درجة( والنسبة  يعتربون متوسطي  الناس  %60 من 
ذكاء  درجة  أما  فأقل(  درجة  واملعتوهني)70  األغبياء  بني  تتوزع  الباقية 
العباقرة واألذكياء فتبلغ 130 درجة فأكثر. ويصنف النسيان إىل: نسيان 
بحياتك.  املتعلقة  املهمة  املعلومات  تذكر  عىل  القدرة  عدم  وهو  سلبي، 
والنسيان اإلجيايب، وهو عدم تذكر املعلومات املؤثرة، كوفاة أحد األعزاء 
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فرتة  عىل  بناء  مستويات،  ثالثة  إىل  الذاكرة  وتصنف  مشني.  موقف  أو 
بقائها ف الذهن: 

املعلومات  توضع  حيث  الزوال،  الرسيعة  املعلومات  ذاكرة    -1
املنقولة إىل الذهن، عن طريق االبتكار واحلواس اخلمس. فإذا مل هيتم هبا 
اإلنسان، تزول بعد ثانية ونصف. أما إذا زاد إهتاممه هبا فتدخل ف مستوى 
الذاكرة القصرية، مثل التجول ف معرض للمالبس أو البضائع األخرى. 

2- ذاكرة املعلومات لفرتة قصرية، حيث بعد وضع املعلومات ف 
الذهن بالوسائل أعاله، تبقى ف تذكرها لفرتة ترتاوح ما بني نصف دقيقة 

إىل بضعة دقائق. ولكن إذا كررهتا لعدة مرات فإهنا تبقى لفرتة أطول. 

3- ذاكرة املعلومات لفرتة طويلة، أي منذ أن وضعت ف الذهن، 
من طفولتك إىل الوقت احلارض، عن كل ما يتعلق بك وبام حييطك. 

أما النسيان فيصنف إىل ماييل: 

Retrograde Amnesia حلدوث  1 - نسيان املعلومات السابقة 
مرض النسيان، املتسبب عن صدمة نفسية مؤثرة أو جرح ف الدماغ. 

2 - نسيان احلارض Anterograde Amnesia، وهو عدم القدرة 
عىل خزن املعلومات واستذكارها، وذلك بعد حدوث الصدمة أو اجلرح. 

3 - النسيان الشامل Global Amnesia للمعلومات التي سجلت 
من قبل احلواس اخلمس وخزنت ف الدماغ. 
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اخلمس  احلواس  إحدى  سجلتها  التي  األحداث  نسيان   -  4
Modality Amnesia كالبرص والسمع والشم واللمس والتذوق. 

إصابة  بعد  حيدث   ،Transient Amnesia العابر  النسيان   -  5
الدماغ مبارشة باجلروح واألورام واإلرجتاج، ويمكن أن يؤدي إىل العته. 
قصرية  لفرتة  النسيان  هو  األخرى،  احلميد  العابر  النسيان  أشكال  ومن 
لألحداث التي وقعت متزامنة ف وقت واحد. وحتدث هذه احلالة، بعد 
تناول كميات كبرية من الكحوليات أو املهدئات أو املخدرات، أو تناول 
TriazolamMidazolam. وهذا النوع من النسيان  بعض األدوية مثل 
خيتلف عن النسيان الشامل العابر، ف أنه نتقائي من أحداث املايض، أي 
أنه ينتقي األحداث املتزامنة ف وقت واحد ووقعت ف املايض، وله عالقة 

باملخدرات واألدوية. 

 Transient Global Amnesia العابر  الشامل  النسيان   -  6
30- بني  فيام  ويستمر  مفاجئة،  بصورة  النسيان  من  النوع  هذا  ويظهر 
املايض،  املصاب كل أحداث  يفقد  فأكثر. حيث  دقيقة إىل12ساعة   60
ثم يعود بإستذكارها تدرجييا، بعد زوال النوبة. يرافق هذا املرض حالة 
الدم مؤقتا عن منتصف منطقة  احتباس  إىل  الرصع. ويعود سبب ذلك 
املهاد اخللفي أو اجلانبي قرن أمون وقد ترتبط هذه احلالة بمرض الشقيقة 

عند الشباب أحيانا. 

7 - النسيان الثابت Stable Amnesia، الذي حيدث بعد إصابات 
خطرية، مثل التهاب الدماغ واحتباس الدم. 
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حيدث  الذي   ،Prograssive Amnesia املتزايد  النسيان   -  8
بسبب اإلصابة بمرض الزهايمر. 

الناتج   ،Wernicke ورنك  اعتالل  عن  املتسبب  النسيان   -  9
تناول  استمرار  مع   )B1( لفيتامني  املناسب  غري  اإلمتصاص  عن 
الكربوهيدرات. حيث تؤدي هذه احلالة إىل النسيان. ويتطور هذا املرض 
املريض مرتنًحا وناعًسا ومذهوال وتتذبذب مقلتاه وقد تصاب  ليصبح 
عيناه بالشلل اجلزئي. وتتطور بعض اإلضطرابات الوظيفية عند بعض 
أو مخول  بالرعاش واهلياج،  املرىض إىل نشاط سمبثاوي مفرط، متمثال 

واضح متمثال بإنخفاض حرارة اجلسم وهبوط التوتر واإلغامء. 

 Korsakoffs كورساكوف  مالزمة  عن  الناتج  النسيان   -  10
Syndrome، ويصيب %80 من مرىض ورنك. تتمثل إعراضه بفقدان 
الذاكرة بشكل خطري، والسيام األحداث القريبة جًدا، أما تذكر األحداث 
البعيدة فال يتأثر إال بشكل حمدود. ولذا فالذين يعملون ف دوائرهم أو 

منشآهتم، اعتامدا عىل اخلربات القديمة، تالحظهم.

يستمرون ف أعامهلم، دون تأثر. ولكن بتطور املرض يصاب املريض 
باخلرف ونوبات من اخلوف والالمباالة. 

11 - النسيان املصطنع النفساين Factitions Amnesia وف هذه 
تأثره  لشدة  القريبة، وذلك  األحداث  تذكر  من  الفرد  يتمكن  احلالة، ال 
تذكر األحداث  بعجزه عن  يتظاهر  لذا  املنشأ.  نفسانية  انفعالية  بأزمات 

القريبة، أي أنه يتناسى. 
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نسيان  وهو   Amnesia issociative اإلنفصايل  النسيان   -  12
سلسلة  بني  املايض،  ف  نفسه،  للفرد  حدثت  مؤملة  أو  مشينة  أحداث 
بعض  فقدوا  أهنم  يدركون  األفراد  ومعظم  األحداث.  من  متواصلة 
الوقت من حياهتم ف هذه األحداث، بينام ينساها أفراد آخرون انطالقا 
من مبدأ نسيان النسيان Amnesia for Amnesia وهم بذلك يدركون 
أهنم ينسون الفرتة الزمنية التي وقعت فيها تلك األحداث املشينة، وذلك 
التي  اجلنسية  االعتدات  نسيان  لذلك  مثال  إليها.  تشري  دالئل  لوجود 
وقعت عليهم ف فرتة حمددة من طفولتهم، أو حجزهم ف فرتة معينة أو 
القتال أو كارثة طبيعية أو اهلجر أو موت أحد األعزاء أو مشكلة مالية أو 
اإلجرام واإلثم.. وغالًبا ما يعاين بعض الشباب من هذه احلالة، والسيام 

عندما يعيشون فرتة من الكآبة أو احلزن.

 ومما جتدر اإلشارة إليه، إن أجزاء الدماغ املؤثرة عىل ظاهرة الذاكرة 
احلصينية  نظرية  املنطقة  طول  عىل  السائدة  باملمرات  تتمثل  والنسيان، 
والسطح  السفىل  الوسطى  الصدغية  والفصوص  أمون  وقرن  الوسطى 
وتلعب  املخ.  رسير  أو  املتوسط  والدماغ  األمامي  للفص  احلجاجي 
الدماغ األمامي ومنتف  املهاد، ونواة قاعدة  التالفيف احلصينية، وحتت 
املهاد الظهري الوسطاين، دوًرا مهام ف الذاكرة. كام تؤثر النواة اللوزية عىل 
مدى اتساع نطاق الذاكرة. وملا بني الصفائح املهادية دور مهم ف توسيع 
والتكوين  املهادية  الصفائح  مابني  نواة  وتعمل  الذاكرة.  وتنشيط  نطاق 
للذكريات.  السلوكي  االنطباع  حتفيز  عىل  الدماغ،  جذع  ف  الشبكي 
وجتدر اإلشارة إىل أن تذكر األمور احلديثة والقدرة عىل تشكيل ذكريات 
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جديدة، تتلف ف حالة التعرض إلصابات عىل جانبي الدماغ. حيث أن 
الشبكي  والتكوين  واخللفي  األوسط  املهاد  عىل  تؤثر  اإلصابات  تلك 
أسبابا  هناك  أن  كام  اإلدرنالني.  بواسطة  اإلثارة  وجهاز  الدماغ  جلذع 
أخرى لذلك تتمثل بنقص فيتامني )B1( واألورام حتت املهاد واحتباس 
الدم. كام جتدر اإلشارة إىل أن إصابة جانبي الفص الصدغي األوسط، 

والسيام قرن أمون، قد تؤدي إىل نسيان شبه دائم. 

أسباب النسيان 
يعزى النسيان إىل عدة أسباب، هي التي حتدد فيام إذا كان قد حدث 

بصورة مفاجئة أم تدرجيية، أم مؤقتة أم دائمة، وتتمثل بام ييل: 

1 - ضعف تثبيت املعلومة ف الذهن، وذلك إما نتيجة للمرور عليها 
بصورة رسيعة أي عدم الرتكيز عليها، أو لتشابه املعلومات وعدم وضع 
من  املعلومات  لكثرة  نتيجة  املتشاهبة،  املعلومات  بني  فوارق  أو  حدود 
جهة، وحلالة القلق واإلجهاد الذي يرافق اقتباس املعلومة من جهة ثانية. 
ولضعف أو عدم تصنيف املعلومات إىل اصنافها الرئيسة من جهة ثالثة. 
حيث أن املعلومات مثل الكتب املرتبة ف املكتبة، كل جمموعة منها تتبع 
حقال رئيًسا من املعرفة. فالكتب التي تتناول خمتلف املواضيع اجلغرافية 
تقع حتت حقل اجلغرافيا، وهكذا بالنسبة للمواضيع واحلقول األخرى. 

2 - سوء التغذية، والسيام املؤدية إىل نقص أمحاض أوميغا، حيث 
تؤدي إىل ضعف تغذية الدماغ وبالتايل ضعف الذاكرة، فضال عن نقص 
الذاكرة، مثل  الدماغ وتنشط  التي تغذي  املعدنية  الفيتامينات واألمالح 
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واحلديد.  والفسفور  والكربيت  والبوتاسيوم   )B1B12AE( فيتامني 
التغذية  سوء  من  يعانون  النسيان،  مرىض  معظم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

وعدم إتزان املواد الغذائية املتناولة. 

3 - البدانة، حيث يؤدي هضم املواد الغذائية الكثرية، إىل قلة كمية 
البطنة  قيل)  ولذا  الذاكرة،  ضعف  وبالتايل  الدماغ،  إىل  الواصلة  الدم 

تذهب الفطنة(. 

أمراض  عن  فضال  النسيان،  ظاهرة  تنتقل  حيث  الوراثة،   -  4
كثرية أخرى، بواسطة اجلينات املتوارثة من األبوين أو األجداد، والتي 

يتضاعف نموها بعد عام من والوالدة. 

5 - الشيخوخة، حيث يؤدي التقدم بالعمر إىل زيادة صالبة رشايني 
الدماغ وضعف الدم، وبالتايل قلة املواد الغذائية املحمولة للدماغ، الذي 
ينتج عنه ضعف الذاكرة. حيث يالحظ عند التقدم بالعمر، ظهور بعض 
الصعوبات ف تذكر األسامء أوال، ثم األحداث ثانيا، وفيام بعد األماكن. 
بمرض  عالقة  له  ليس  وهو  احلميد.  الشيخوخة  بنسيان  ذلك  ويسمى 

العته أو اخلرف، رغم وجود بعض املظاهر املتشاهبة بينهام. 

6 - األمراض والسيام السكر ومرض الزهايمر والنكوص العصبي 
املرافقة  واهلسرتيا  الدماغ  وارجتاج  وجرح  املؤثرة  النفسية  والصدمات 
واإلصابات  واألورام  الدماغ  التهاب  هبربس  واإلصابة  لإلضطراب 

الدماغية، حيث تؤدي هذه األمراض إىل النسيان وضعف الذاكرة. 
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7 - يمكن أن ينتج النسيان عن انتشار تلف دماغي، وإصابات، عىل 
جانبي الدماغ، املسببة جلروح متعددة البؤر، كالشظايا مثال. 

املخية،  الكرة  الذكرة ف نصف  مناطق خزن  تلف  إىل  تؤدي  وهذه 
والتي تؤدي إىل تلف مناطق الذاكرة ف الدماغ. 

احلياة  وصعوبة  والكوارث  والصدمات  واإلعياء  الكآبة   -  8
الكسب  وحماولة  واحلسد  والتنافس  املستمرة  والضوضاء  والكبت 
الرسيع والسيطرة عىل مساحة واسعة من العمل وكثرة تداخل األحداث 
باحلواس  املنقولة  املعلومات  ترسيخ  عملية  ضعف  إىل  يؤدي  اليومية.. 

اخلمس إىل الدماغ، وبالتايل ضعف الذاكرة. 

عىل  سلبا  يؤثر  واملخدرة،  واملنومة  املنبهة  األدوية  تناول  كثرة   -  9
 HALOTHANISOFLURANEFENTANY خاليا الذاكرة، والسيام

وكثرة تناول الكحوليات. 

10 - السكتة الدماغية. 

11 - نوبة احتباس الدم املوضعي املؤقت. 

12 - نوبة فقد الذاكرة الشامل املؤقت. 

 BARBITURATES 13 - تناول بعض العقاقري الكيمياوية، مثل
 .BEBZODIAZEPINES

14 - انعدام األمن والقلق املستمر وقلة النوم والسهر، تؤدي إىل 
ضعف الذاكرة. 
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15 - الكسل وانعدام أو قلة احلركة واملطالعة وممارسة اهلوايات. 
16 - املعاجلة بالتخلج الكهربائي لفرتة طويلة. 

17 - العمليات اجلراحية الكبرية ف الدماغ. 

18 - التسمم بامدة الليثيوم، واستنشاق اهلواء امللوث به بإستمرار، 
كام هو احلال بالنسبة لعامل الصناعات الكيمياوية واجلص واألسمنت. 

طرق العالج 
بصورة  الشفاء  إىل  يتامثلون  النسيان  مرىض  معظم  أن  لوحظ  لقد 
الذاكرة  وتنشط  تقوي  أن  ويمكن  املؤثر.  زوال  عند  والسيام  تلقائية، 

بإستخدام واحدة أو أكثر من الوصفات التالية: 

أوًل: األعشاب 

1 - تنقع قبضة من الكشمش اهلندي املقطع )األملج( أو أوراقه ف 
قدح ماء ساخن ثم تصفى ويرشب منه عىل جرعات خالل النهار. 

2 - ملعقة كوب من مطحون املرمية ف قدح ماء مغيل وبعد أن يربد 
ويصفى يرشب قدحني يومًيا أو حسب احلاجة. 

3 - ملعقة طعام من بذور اجلت )برسيم( أو أوراقه اجلافة ف قدح 
ماء مغيل وبعد أن يربد ويصفى يرشب نصف قدح صباًحا واآلخر مساًء. 

4 - ملعقة طعام من كل من الشيح وإكليل اجلبل ختلط ويؤخذ منها 
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ملعقة كوب ف نصف قدح مغيل وبعد أن يربد يصفى ويرشب صباًحا. 

التفاح ف قدح ماء يرشب ثالث مرات  5 - ملعقة كوب من خل 
يومًيا. 

6 - ملعقة طعام من مطحون كل من بذور اجلت )الربسيم( واحلبة 
الرشاء والبطنج وقرنفل مع نصف ملعقة  السوداء ومخرية اخلبز وبذور 
مغيل  ماء  قدح  نصف  ف  كوب  نصف  منها  ويؤخذ  ختلط  حرمل  كوب 

وبعد أن يربد ويصفى يرشب ثالث مرات يومًيا. 

7 - ملعقة طعام من إكليل اجلبل أو ألوج ف لرت ماء ويغيل إىل أن 
يتبخر النصف ثم يربد ويصفى ويرشب منه قدح صباًحا وآخر مساًء. 

يربد  ثم  مغيل  ماء  قدح  ف  الرتنجان  أوراق  من  كوب  ملعقة   -  8
ويصفى ويرشب صباًحا. 

مغيل  ماء  قدحني  ف  قرنفيل  جذور  مطحون  من  طعام  ملعقة   -  9
وبعد أن يربد ويصفى يرشب قدح صباًحا فقط. 

10 - ملعقة كوب من بذور الكرفس ف قدح ونصف ماء يغيل ملدة 
عرش دقائق ثم يربد ويصفى ويرشب نصف قدح ثالث مرات يومًيا. 

السوداء  واحلبة  النعناع  من  كل  مطحون  من  كوب  ملعقتا   -  11
مع ملعقة كوب من كل من العسل ومطحون الزنجبيل مع نصف قدح 

حليب يمزج اجلميع ويؤخذ قبل الفطور بنصف ساعة. 
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12 - ملعقة كوب من مطحون كميات متساوية من إكليل اجلبل 
قدحي  ف  قرنفيل  وجذر  واملردكوش  واملرمية  القيصوم  أو  واألفسنتني 
ثالث  قدح  نصف  ويرشب  ويصفى  ويربد  دقائق  مخس  ملدة  يغىل  ماء 

مرات يومًيا. 

بذور اجلت  من  متساوية  ملعقة كوب من مطحون كميات   -  13
والكرفس والقرنفل واحلرمل والرشاء واحلبة السوداء والبطنج ف قدحي 

ماء ويغىل ويربد ويصفى ويرشب نصف قدح، ثالث مرات يومًيا. 

14 - ختلط كميات متساوية من اجلت الفصفصة والبابنج والشمر 
وحلبة وبقدونس والنعناع وثامر اجلوري وتؤخذ منه ملعقة كوب ف قدح 

ماء مغيل يرشب ثالث مرات يوميا. 

واللهانة  والقمح  الشعري  عشبة  من  متساوية  كميات  ختلط   -  15
ويصفى  يربد  أن  وبعد  مغيل  ماء  قدح  ف  كوب  ملعقة  وتؤحذ  املجففة 

يرشب ثالث مرات يومًيا. 

16 - تؤكل ملعقة طعام من البذور املستنبتة من القمح أو الشعري أو 
اجلت أو السمسم صباًحا واآلخر مساء. 

17 - ملعقة كوب خليط كميات متساوية من أزهار اجلت واجلنسنغ 
واكيل اجلبل ف قدح ماء مغيل وبعد ان يربد ويصفى يرشب قدح صباًحا 

واآلخر مساء. 
ثالث  وتؤخذ  ملغم   500 كبسوالت  ف  اجلنكة  تعبأ   -18

يوميا.  كبسوالت 
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كبسوالت)500ملغم(وتؤخذ  ف  النحل  لقاح  حبوب  تعبأ   -  19
واحدة بعد كل وجبة طعام. 

20 - ملعقة كوب من مطحون براعم شجرة الكستناء ف قدح ماء 
مغيل وبعد أن يربد ويصفى يرشب 23 مرات يومًيا. 

أن  وبعد  مغيل،  ما  قدح  ف  السوس  عرق  من  كوب  ملعقة   -  21
يربد ويصفى، يرشب 12 قدح يومًيا، وملدة أسبوع فقط، ويرتك اإلسبوع 
الوصفة  هذه  ويتجنب  وهكذا،  اسبوع...  ملدة  عليه  يعاود  ثم  التايل، 

مرىض الضغط. 
ثانًيا اللمس

السبابة والوسطى واخلنرص  1 - الضغط بقوة وتكرار عىل أصابع 
ف القدمني. 

2 - تعلم الكتابة عىل اآللة الطابعة. 

3 - تكرار رؤية أو التحدث أو سامع اليشء املراد تذكرته. 

4 - تدليك شحمة األذنني. 

5 - كتابة املعلومة التي حتتاج هلا مستقبال، حيث أن كتابة املواعيد 
وغريها ف مذكرة خاصة ترسخ املعلومة ف الذهن، وال حتتاج إىل العودة 
إليها ف كثري من األحيان، ألنك تتذكرها، بسبب كتابتها. وكذلك احلال 
هلا  ملخصات  كتابة  أن  حيث  األخرى،  واملعلومات  للدروس  بالنسبة 
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ومراجعتها، يرسخها ف الذهن. 
بََّك إَِذا َنِسيَت﴾  6 - تيمن بذكر العيل العليم الذي يقول :﴿َواْذُكر رَّ
الل  َأنُفَسُهْم﴾،  وقال رسول  َفَأنَساُهْم  اللََّ  َنُسوا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  و﴿َواَل 
فإن  إليه...(  اضطروا  وما  والنسيان  اخلطأ  ثالث:  ُأمتي  عن  »رفع  ملسو هيلع هللا ىلص: 

ذلك يعيد لك ذاكرتك. 

7 - ممارسة التامرين الرياضية اخلفيفة، والسيام امليش ملدة ال تقل عن 
نصف ساعة يومًيا. 

8 - النوم ملدة ثامين ساعات يوميا، ولنوم القيلولة أمهية كبرية جًدا، 
جديد،  يوم  ف  وكأنك  منها  تستيقظ  فعندما  دقيقة(،   60  -  30( وملدة 

نشط الذاكرة واالستيعاب. 

أسبوعًيا،  مره(   24( الذاكرة  تنشيط  ألعاب  بعض  مارس   -  9
يفضل  كام  املتقاطعة...  والكلامت  املبعثرة  الصورة  وترتيب  كالشطرنج 
واإلستامع  والرسم.  والكتابة  القراءة  والسيام  اهلوايات  بعض  ممارسة 
حدائق  والتجول ف  التي حتبها  العطور  ترغبها وشم  التي  املوسيقى  إىل 

األزهار والنباتات. 

10 - ال تقرأ أو تكتب بعد تناولك الغذاء مبارشة، وعندما تكون 
لفرتة  اإلسرتخاء  من  البد  حيث  خائًفا،  أو  قلًقا  أو  مضطربا  أو  مرهًقا 

قصرية، إىل أن هيضم الطعام ويزول التوتر. 

11 - حاول أن تفهم ما تقرأه، ألن ذلك يرسخ تلك املعلومات 
ف دماغك. 
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12 - التقليل أو عدم إستخدام اهلاتف النقال إال عند الضورة. 
ثالًثا: الغذاء باإلكثار من تناول املواد التالية 

أو  األملج  -أو  والسفرجل  واجلبن  واجلوز  الساملون  أسامك   -  1
اللوز  من  حبات   6 السمسم،  اجلزر،  الكرفس،   ، اهلندي-  الكشمش 
الشلغم،  السوداين،  الفول  الزبيب،  الشمس،  عباد  بذور  طعام  وملعقة 
الفجل، الزيت أو بذور عباد الشمس، احللبة، الكركم، السبانغ، اللهانة، 
البصل  الليمون،  قشور  الشجر،  حب  البحري،  السمك  القرنبيط، 
الكراث،  امللوخية، اجلرجري،  الرشاد،  الباميا،  األخض والثوم واخلس، 
األناناس،  العسيل،  القرع  الفطر،  املكرسات،  البقوليات،  البقدونس، 
اخلبز األسمر بردته ونخالته، النعناع، املشمش، الذرة الصفراء، الشامم، 

امللوخية، الكاكاو، الشاي األخض، املوز، أوراق العنب، فول الصويا. 

2 - رشب ثالثة أقداح لبن يومًيا. 

خيلط  طامطم  ثمريت  عصري  مع  ثوم  فصوص  ثالثة  هترس   -  3
ويرشب خالل يوم واحد. 

4 - رشب قدحي لبن زبادي املاعز يومًيا. 

األلبان،  ومنتجات  املنقاة  والسكريات  الكربوهيدرات  جتنب   -  5
بإستثناء اللبن. 
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مهارة التركيز: كيف تحكم السيطرة على عقلك وفكرك؟
يستطيع كل شخص منا أن يتحكم بحركة يديه كيفام أراد، وبإمكانه 
يسيطر  أن  يستطيع  ال  معظمنا  لكن  يشاء،  حيث  قدميه  حركة  يوجه  أن 
عىل حركة عقله )إن صح التعبري(، فعندما يفكر بأمر قد يقتحم تفكريه 
عليها،  السيطرة  الصعوبة  أفكاره، ويصبح من  تتشتت  آخر وهكذا  أمر 
وهكذا تكون مهاراته ف الرتكيز ضعيفة جًدا، وهذا من شأنه أن يؤثر ف 
لنا أن نطور مهاراتنا ف  العلمي والعميل،  فكيف  مسرية حياته وتقدمه 

الرتكيز؟ وأن نرتقي بأعاملنا إىل سلم التقدم والنجاح؟

فحني  النجاح،  إىل  الوصول  ف  البداية  نقطة  الرتكيز  عملية  تشكل 
بشكل  أوقاتنا  استثامر  من  هذا  يمّكننا  الرتكيز  ف  عالية  مهارات  نمتلك 
دقيق ومن ثم إنجاز كّم كبري من األعامل واألنشطة العالية املردود عىل 

الوجه األمثل، ومن ثم حتقيق النجاح املنشود.

لتحسني  هبا  القيام  يمكنك  أمور  عدة  تأكيد  من  بد  ال  البداية  وف 
قدرتك عىل الرتكيز ف العمل:

1. حدد كل األعامل التي جيب عليك أن تقوم هبا.

2. حدد النشاطات العالية املردود.

3. اكتب قائمة بأهم التزاماتك.
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بدًءا بأعىل.. إىل أسفل..  الورق من سبع مهام  4. حدد قائمة عىل 
األولوية  ذات  املهمة  بإنجاز  ابدأ  ثم  أولوياهتا،  درجة  حسب  وذلك 

القصوى حتى تنهيها ثم ابدأ باملهمة التالية.

5. لتكن طاولة مكتبك دائاًم مرتبة، وضع األوراق املهمة ف متناول 
يديك دائاًم وأمام ناظريك.

6. صنف األوراق حسب أمهيتها.

7. ختلص من األوراق التي ال فائدة منها.

8. احتفظ باألوراق التي ال تستطيع حتديد مدى حاجتك إليها ف 
ملف خاص ودّون فيه مالحظاتك هبذا اخلصوص.

9. رّكز وقتك ووقت مرؤوسيك عىل العمل، وقلل من زياراهتم 
تكون  قد  ملراجعتك  معينة  ساعات  وحدد  دبلوماسية،  بطريقة  ملكتبك 
ف بداية اليوم بني التاسعة واحلادية عرشة، أو مع هناية الدوام بني الثانية 

والرابعة بعد الظهر.

10. استثمر اهلاتف الثابت وهاتفك املحمول خالل أوقات العمل 
بام يفيد العمل فقط.

11. ابتعد عن النشاطات املنخفضة املردود وهي تلك التي تستغرق 
عادة كثرًيا من الوقت ولكنها ال تعود عليك بالنتائج التي جيب أن حتققها.

وهنا  كان،  فرد  أي  يتقنها  ال  مهارة  الرتكيز  أن  سابًقا..  ذكرنا  قد 
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البد من مزاولة متارين حمددة كل يوم مدًة ترتاوح بني أسبوعني وثالثة 
عادة جديدة(  واكتساب  قديمة  عادة  لرتك  الالزم  الوقت  )وهو  أسابيع 
وهكذا يصبح بمقدور كل شخص تطوير مهاراته ف الرتكيز، والسيطرة 
عىل أفكاره، وتذكر أن من الواجب عليك أال تتوقع نتائج فورية، إذ ال 
يوجد حل سحري يمنحك الرتكيز الفوري، حيث تعلم أي مهارة حتتاج 
إىل وقت كاف ومثابرة، والتمرين التايل يساعدك بشكل كبري عىل تطوير 

مهارتك ومتكنك من السيطرة عىل عقلك وفكرك:

1. حني تنتهي من عملك، اذهب إىل منزلك واخرت غرفة بعيدة عن 
كل مسببات الضجيج، ثم أطفئ التلفزيون وأغلق هاتفك املحمول، ثم 

اجلس عىل كريس بحيث يكون إجتاه مسند الظهر ف وضع رأيس.

العبارة  مرتفع  بصوت  تكرر  أن  وحاول  عينيك،  أغمض  اآلن   .2
كلمة  عىل  الرتكيز  مع  دقائق،  مخس  مدة  الرتكيز(،  ف  جيد  )إنني  التالية 
»جيد«، ثم اضبط ساعة املنبه لريّن جرسها كل مخس دقائق، واطلب إىل 
عقلك ترديد تلك العبارة، واعمل عىل الرتكيز عليها خالل مخس دقائق 
أثر  له  التكرار  وهذا  اخلمس،  الدقائق  انقضاء  املنبه  جرس  يعلن  حتى 

إجيايب ف رفع مهارة تركيزك.

3. قد يقتحم عليك خالل التدريب السابق أي خواطر أخرى، لذا 
قادًرا  آخر، حتى تصبح  بأي يشء  التفكري  تتدرب عىل وقف  أن  حاول 
التحدي  تريد، وهنا يكمن  بام ال  التفكري  بتفكريك فتوقف  التحكم  عىل 
األكرب، فال تشتت نفسك باخلواطر املختلفة التي اقتحمت عليك عقلك 
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بل اطرد كل ما من شأنه أن يشتت أفكارك ثم ركز عىل مهمتك األصلية 
)إنني جيد ف الرتكيز(.

التمرين عدة أسابيع حاول أن تطبقه عىل جمال  4. بعد تكرار هذا 
عملك وتستبدل العبارة السابقة، بمهمة عليك إنجازها ف العمل.

وتذكر أن هناك كثرًيا من العوائق التي حتول بينك وبني الوصول إىل 
حالة الرتكيز باملستوى املطلوب، ومنها:

1. التشتت

تنأى  أن  لذا حاول  الرتكيز  معيقات عملية  أكرب  من  الضجيج  يعّد 
بنفسك عن كل مسببات التشتت.

2. عدم وجود حافز

الرتكيز واإلهتامم توأمان، لذا حني ينعدم اإلهتامم يتالشى الرتكيز، 
لذا فإن غياب حمفز قوي ف العمل يضعف من قوة تركيزك، فحاول خلق 

احلافز وتعزيز اإلهتامم لتبلغ ذروة الرتكيز.

3. ضعف التدريب واملمارسة

وقد ذكرنا سابًقا  أن الرتكيز مهارة حيتاج إتقاهنا إىل التدريب املستمر.

4. عدم تركيز اإلهتمام

كثريون منا لدهيم األعامل الكثرية، لذا حياولون إنجاز أكثر من عمل 
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ف وقت واحد، ويفكرون بأكثر من يشء ف الوقت ذاته.

5. الستسالم لإلحباط البسيط
تعلم  األول:  قسمني،  إىل  ينقسمون  البرش  إن  قديمة:  حكمة  تقول 
التعامل مع القلق واإلحباط ف احلياة، والثاين: يتمنى لو أنه يستطيع ذلك.

6. املماطلة

يفضل كثري من الناس تأجيل األمور التي ال تروق هلم، دون النظر 
إىل النتائج املرتتبة من هذا التأجيل.

7. عدم وضوح اخلطة أو اهلدف

حمددة،  عمل  خطة  وجود  وعدم  املرشوع  مالمح  وضوح  عدم  إن 
يسهم بشكل كبري ف ضعف عملية الرتكيز وتوجيهها الوجهة الصحيحة. 

8. تزاحم األولويات يف العقل

العالية  النشاطات  عىل  وجهده  وقته  معظم  يرّكز  أن  اإلنسان  عىل 
املردود، وحيدد األولويات لذلك.

9. التعب واإلجهاد واملرض

وحيّدانه،  الرتكيز  ف  كبري  بشكل  واملرض  اإلجهاد  من  كل  يؤثر 
فالرتكيز طاقة عقلية موجهة. 

األخرى  املهارات  تطوير  ف  تسهم  الرتكيز  مهارة  أن  املؤكد  من 
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فكيف ذلك؟
- انظر إىل حمدثك وِمْل إليه قلياًل.

- حاول أن تلخص ما قاله حمدثك أمامه، وال تقاطعه أبًدا.

- حاول أن تضع نفسك موضع حمدثك.

- جتاهل عوامل التشتيت.

- ال تتعجل احلكم ف األمور.

1 -  تدريبات زيادة التركيز
 التدريب 1 :	
	 .)أحض ساعة يد أو حائط ليست إلكرتونية )عقارب

تنسى كل ما  أن  العقرب فقط، عليك  أمسكها جيًدا وركز بحركة 
حولك وفكر فقط بالعقرب! أعلم أنه تدريب صعب ولكن حاول لكي 

تنمو مقدرتك. 
عليك أن حتافظ عىل تركيزك ملدة دقيقة. 

ف حال رسحت ف أمر ما فعليك أن تعيد التدريب. 

يشغل  ما  هناك  وليس  هادئ  جو  ف  التدريب  تعمل  أن  تنسى  ال 
بالك. 
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 5 إىل  ستزيد  الرتكيز  عىل  قدرتك  وستجد  يوم  كل  نفسك  حتدى 
دقائق.

 التدريب 2:	
ختيل نجمة ف اهلواء. 

عليك أن تبقى متخياًل هلا ملدة دقيقة. 

ال تنسى أن تعمل التدريب ف جو شبه هادئ )أثناء امليش أو عمل 
منزيل، ولكن ال تقم به أثناء القراءة أو مشاهدة التلفاز( 

أينام تلتفت وتنظر جيب أن تكون النجمة نصب عينيك. 

 5-  10( إىل  ومرات  مرات  التدريب  بعد  الرتكيزية  قدرتك  زد 
دقائق(. 

2 - تدريبات منع استنزاف قدرة العقل
	 تدريب االسرتخاء

والنظارة  الساعة  واخلع  النوم  كمالبس  فضفاضة  مالبس  إرتدي 
واجلوارب... إلخ. 

أقل من 90  بزاوية  يديك  وافتح  األرض عىل ظهرك  استلقي عىل 
قلياًل. 
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افتح ساقيك مسافة وسط )ال تغلقها وال تفتحها لآلخر( 45 درجة 
تقريًبا. 

أنزل مؤخرتك قلياًل دون حتريك جسدك وكأن أحًدا ما سحبك من 
قدميك. 

اآلن أغمض عيونك واستنشق بعمق. 

حرك رأسك إىل اليمني ببطء ثم إىل اليسار ببطء ومن ثم أعده إىل 
حالته الطبيعية. 

استشعر قوة غطاء اجلاذبية فوق جسمك وهو يلف كل جزء منك 
وكأنه غطاء ومهي. 

اجلاذبية  غطاء  ويرفع  صدرك  يرتفع  كيف  واستشعر  بعمق  تنفس 
معه. 

اآلن امأل قدمك اليمنى باهلواء، وعند الزفري دع كل السموم التي ف 
قدمك خترج مع هواء الزفري )و هذا جمرد ختيل ( 

افعل هذا مع باقي أعضاء جسدك وخلصه من السموم. 





واآلن  اكـتــشـف ذاتــك  
بنفـسـك
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اختبار الذكاء االنفعالي )العاطفي(
اختبارات  تقيسه  والذي  التقليدي  العام  الذكاء  أن  فيه  الشك  مما 
الذكاء املعروفة، هام ورضوري ف احلياة الشخصية والدراسية والنجاح 

املهني.. ولكن الذكاء االنفعايل هام أيًضا ورضوري مثل الذكاء العام.

ويمكننا القول أن الذكاء االنفعايل هو رشط مسبق لتطوير ولتحقيق 
قدراتنا العقلية املتنوعة. وببساطة.. نحتاج للتعرف عىل انفعاالتنا وعىل 
إعطاء مشاعرنا وحاجاتنا الداخلية الوصف املناسب والتسمية املالئمة.. 
ومشاعر  حاجات  مع  يتناسب  بام  احلياتية  أهدافنا  حتقيق  ف  يفيدنا  مما 
للوصول  الالزمة  املهارات  تنمية  إىل  نحتاج  كام  حولنا.  من  اآلخرين 
هتدئة  خالل  من  املتنوعة،  وحاجاتنا  أهدافنا  لتحقيق  مناسبة  طرق  إىل 

انفعاالتنا اخلاصة وصواًل إىل ارتياحنا الداخيل.

قدراتنا  كل  وحتريك  أنفسنا  تنشيط  إىل  نحتاج  ذلك..  كل  وبعد 
املرونة..  املثابرة،  االنضباط،  اجلهد،  الداخلية،  الطاقة  مثل  الداخلية 
ومن ثم التوجه نحو املصادر اخلارجية املتوفرة حولنا ومنها.. بناء شبكة 
الناجح مع اآلخر،  التفاهم واحلوار  فعالة من خالل  إجتامعية  عالقات 
انفعاالته، وحتديد  التعاطف معه، وقراءة  والقدرة عىل  وتفهم حاجاته، 

احلدود املناسبة بني الذات واآلخر.
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اختبار الذكاء االنفعالي 
لإلجابة  وورقة  قلم  إحضار  إىل  حتتاج  املخترص  االختبار  هذا  ف 
التالية.. تتضمن اإلجابات مخسة احتامالت  عىل األسئلة السبعة عرشة 
لكل سؤال، اخرت إجابة واحدة فقط عن كل سؤال وأكتب رقم السؤال 
درجة  إىل  للتعرف  النتائج  عىل  اضغط  اإلنتهاء  وبعد  اإلجابة..  ورقم 

ذكائك االنفعايل.

1- عندما أشعر باإلنزعاج، ال أعرف من أزعجني أو ما هو اليشء 
الذي أزعجني.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

2- كل شخص لديه مشكالت.. ولكن هناك أشياء كثرية خاطئة 
عندي..ولذا ال أستطيع أن أحب نفيس.

أ- معظم الوقت.
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ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

مهام  سيئ،  شخص  أنني  أشعر  جيعلونني  األشخاص  بعض   -3
فعلت.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

4- عندما أخطئ أقول عن نفيس عبارات حتطم من نفيس مثل: إنني 
شخص فاشل، غبي، ال أستطيع أن أعمل عماًل ناجًحا.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.
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د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

5- أشعر باحلرج واالرتباك عندما يتوقع مني أن أظهر عواطفي.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

6- تأتيني حاالت مزاجية أشعر فيها أنني قوي وقادر وكفء.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.
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7- عندما أرشف عىل إنجاز أمر ما أو هدف معني، تأتيني عقبات 
متنعني من الوصول إىل أهدايف.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

8- ال أستطيع التوقف عن التفكري يف مشكاليت.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

9- من األفضل أن أبقى بارًدا وحيادًيا إىل أن أعرف الشخص اآلخر 
بشكل جيد.

أ- معظم الوقت.
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ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

10- لدي صعوبة يف قول أشياء مثل »أنا أحبك« حتى عندما أشعر 
بذلك بشكل حقيقي.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

11- إنني أشعر بالضجر ) امللل، السأم (

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.
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و- أبًدا تقريًبا.

12- إنني أقلق عىل أمور اليفكر فيها اآلخرون عادة

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

13- أحتاج إىل الدفع من شخص ما كي أتابع مسريي

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

14- حيايت مليئة بالطرق املغلقة

أ- معظم الوقت.
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ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

15- لست راضًيا عن عميل إال إذا امتدحه شخص ما

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

16- يقول يل اآلخرون أنني أبالغ يف ردودي عىل مشكالت صغرية.

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.



169

تجارية عالمة  ذاتك    

و- أبًدا تقريًبا.

17- لست سعيًدا ألسباب ال أفهمها

أ- معظم الوقت.

ب- غالب األوقات.

ج- أحياًنا.

د- نادًرا.

و- أبًدا تقريًبا.

 نتائج اختبار  الذكاء االنفعالي
يف األسئلة السبعة عرشة السابقة كل إجابة من اإلجابات اخلمس هلا 

الدرجات التالية :

أ = 1

ب = 3

ج = 5

د = 7

و= 9
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إذا  مثاًل  سؤال..  كل  عن  عليها  حصلت  التي  الدرجات  أكتب 
1 هي أحياًنا = ج فهذا يعني أنك حصلت  السؤال  كانت إجابتك عن 
عىل 5 درجات.. وهكذا لكل سؤال. إمجع الدرجات وحتصل عىل درجة 

ذكائك االنفعايل.

ذكاء انفعالي منخفض جدا = من 50  إلى 70 درجة
ذكاء انفعالي منخفض = من 70 إلى 85 درجة

ذكاء انفعالي متوسط = من  85  الى 115 درجة
ذكاء انفعالي عالي = من 115   إلى 130 درجة

ذكاء انفعالي عبقري = من 130   إلى 150 درجة    
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اختبار األلوان
أكثر،  العاطفي  وإحساسك  جتربتك  يعكس  الذي  اللون  اخرت 
واالختيار  بالتدريج..  اختيارك  أولوية  حسب  األلوان  أرقام  وضع 

لثالثة أرقام فقط.

بعد ذلك انظر إىل التفسريات املوجودة وابحث عن التدرج الرقمي 
الذي اخرتته لتعرف نوعية حبك للطرف اآلخر.

»يرجى اختيار األلوان من اليسارإاىل اليمني«

أمامك هذه األلوان األربعة بأرقامها:
1- بنفسجي.

2- فوشيا )وردي غامق(.

3- أمحر.

4- وردي )فاتح(.

من األعماق
4 - 3 - 2

لعالقة  عرضة  فأنت  ولذلك  حيركك،  حًبا  وتنتظر  متعطش،  أنت 
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هتزك من األعامق، وبعد ذلك تبذل جهًدا، لكي ال ختدع نفسك، وتكون 
فرًصا عاطفية  عليك  يضيع  قد  فيه  املبالغ  كبري، وحذرك  بشكل  انتقائًيا 

جيدة، ولربام تقرر أن تعيش دون عاطفة.

الحبيب السابق
4 - 2 - 3

أنت تقدر وتعظم الذي حتبه ف اللقاء األول به، ألن فكرة احلبيب 
الكامل موجودة ف رأسك مسبًقا، أنت رومانيس وخيايل إىل درجة عالية، 
موقف  أي  حصول  بمجرد  العاطفية،  للصدمات  قابل  فأنت  ولذلك 

يكشف لك أن هذا اإلنسان عادي وليس مالًكا.

ما أجمل الحب
1 - 3 - 4

لديك طرق عديدة للتعبري عن عواطفك وغرائزك... عندك تركيز 
عىل نفسك، وهيمك كيفية الوقوع ف احلب اكثر من احلب نفسه.

حذر
2 - 1 - 3

الغريزية  أحاسيسك  بعض  بطبيعتك، وسيطرة  حذر  أنت شخص 
عليك ختنقك أحياًنا ومتنعك من التعبري عن عاطفتك بإنطالق، خصوًصا 
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حني تلتقي أشخاًصا جدًدا ألول مرة. أنت ال تبدأ أي أمر عاطفي، وتنتظر 
أن يبدأ اآلخر ثم تنطلق، تتجاوب مع االحتياجات العاطفية للشخص 

الثاين بذكاء شديد، ولديك قدرة عىل إشباع الثاين بشكل كبري.

أول نظرة
4 - 3 - 1

أنت تتحرك وتتبع كل حواسك حني تصادف احلب الذي تنتظره، 
وتقع ف احلب من أول نظرة بسهولة، عادة تبقى بعد فرتة إعجاب ممسًكا 

نفسك وعواطفك، لكن بالتدرج تقوي مشاعرك وأحاسيسك.

اإلهتمام بالمظهر
3 - 2 - 1

لست من النوع الباحث عن إثارة وإشباعات رسيعة، ولكنك متفرج 
جيد، ولديك عينان ال تأمنان ألحد برسعة، ترى أن املظهر مهم لإلنجذاب، 
لذا هتتم بمظهرك، لقد كونت أفكاًرا مثالية عن العاطفة لك وحدك، أنت 

تشعر بأن مكسب العواطف خيلق جًوا وهالة عاطفيني حولك.

إحساس عالي
2 - 1 - 4

لديك حس عاطفي عال، وبذلك تستطتيع أن تركز عىل إشباع من 
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ماذا  تعرف  أنك  خصوًصا  عميقة،  العاطفية  عالقاتك  جيعل  مما  حتب، 
يسعد حبيبك ف لعبة احلب، وحبيبك يراك شخًصا اليمكن مقاومته.

ثقة قليلة
1 - 2 - 3

حياتك  جيعل  وهذا  بالنفس،  الثقة  ف  قلة  من  تعاين  شخص  أنت 
فيها  عاطفية  عالقة  ف  فرصتك  يقلل  مما  اخللل،  بعض  فيها  العاطفية 
إستمرارية، مفهوم احلب عندك يعني سالًما ومودة وانتباًها كبرًيا لآلخر، 
يزيل  دائم  أمنيتك حب  بخفة عىل حياتك،  يرفرف  أمانيك حب  أقىص 

خوفك ويشعرك باألمان.

أفكار سلبية
3 - 4 - 1

ف  مؤملة  بتجارب  سلًبا  متأثرة  واإلنجاب،  الزواج  عن  أفكارك 
عاطفًيا  يتفامها  أن  يمكن  شخصان  يوجد  بأنه  تؤمن  ال  وأنت  املايض، 
وبشكل صحيح ف احلياة، فلسفة محاية نفسك تقوم عىل أنه ال يوجد حب 

صادق، وال جيب ربط النفس بعاطفة عميقة مع شخص واحد فقط.

حب عذري
3 - 1 - 4

ليست  فالغريزة  لذا  نفسه،  الوقت  ف  وصديًقا  حبيًبا  تريد  أنت 
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وتكون  حياتك،  رشيك  مع  برسعة  نفسًيا  ترتبط  أنت  عندك،  األساس 
عاطفة عميقة وبرسعة، حياتك عادة يكون فيها أكثر من حبيب.

اندفاع
3 - 4 - 1

احلب لديك مرتبط باإلثارة واملغامرة بشكل كبري عندك، أنت تثار 
وتقدم بسهولة، وليس لديك أي خجل يمنعك أو يوقفك عن التفكري، 
جتاربك قوية، اندفاعية، رسيعة، وال تبايل باإلنخراط ف أي مغامرة عابرة.

استعداد مباشر
3 - 2 - 1

مفهوم اإلنجذاب نحو اآلخر يقوم عىل اخليال اجلامح املسبق، أي 
وتستجيب  تستيقظ  وعواطفك  عادية،  غري  برسعة  معه  تتجاوب  مثري 

بسهولة، وتبدو مستعًدا ألي إشارة.

رغبة في الهدوء
1 - 4 - 3

أنت حساس أكثر ولديك رغبة ملحة ف اهلدوء، والسالم النفيس، 
لديك إحساس عال بالشفقة ولديك اتصال وارتباط عاطفي كبري مع من 

حتب، عاطفتك فيها رقة عاليةوتبادر إعطاء اهلدايا.



176

تجارية عالمة  ذاتك    

رغبات
2 - 4 - 3

حب  إحساس  لديك  عاطفي،  بشكل  ولكن  حامل،  إنسان  أنت 
وعاطفة عاليان، لديك حساسية شديدة لكل مشااعرك وغرائزك ولكن 

ليس حلد التضحيه.

عالقة أبدية
1 - 2 - 4

السالم  حتتاج  وأنت  العالقة  ف  عندك  مهامن  والصدق  اإلخالص 
وعاطفي  حساس  أنت  اآلخر،  الواحد  متلك  عندك  احلب  العالقة،  ف 
إىل  تكون  أن  جيب  العاطفية  العالقة  أن  ترى  و  بالوفاء  تؤمن  ورقيق، 
األبد.. قد ترى بعض العالقات العابرة فقط حتى تصقل ثقتك بنفسك 

مؤقًتا ال أكثر.

شراسة
4 - 3 - 1

وكل  العاطفية،  للمغامرة  تسعى  وحادة،  رشسة  جاحمة  رغباتك 
مثري حولك يغويك، كل ذلك جيعلك تتأثر بسهولة، ولكنك ال تنزل إىل 
مستوى منحط، وقد جيعلك تسعى إىل عالقات عاطفية متعددة ال أكثر.
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صدمة
1 - 3 - 2

لديك جتربة عاطفية ف السابق فيها خطأ، وقد تكون جتربة عصيبة 
مما ترك عندك صدمة أثرت ف حياتك، ومواقفك العاطفية، وحتى حتمي 

نفسك أصبحت دقيًقا وحذًرا بشكل مبالغ فيه.

خيال مؤثر
2 - 4 - 1

اندفاعي، ولكن بشكل عاطفي، رغباتك ال تعني لك  انسان  أنت 
شيًئا إذا مل يكن معها حب وعاطفة عاليان، لديك حساسية شديدة لكل 

أحاسيسك وغرائزك.

خيبة أمل
1 - 4 - 2

ف  قراراتك  ف  أثرت  املايض  ف  لك  حصلت  عميقة  أمل  خيبة 
عن  تبحث  ولكن  العالقات،  تبدأ  ال  أنت  العاطفي،  التعامل  أسلوب 
حقيقة احلب، مفهوم احلب عندك أن يكون حًبا بال مشكالت والعيش 

بسالم.. أنت لست غيوًرا وهيمك احلب.
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سرعة اشتعال
2 - 3 - 4

رغباتك العاطفية رسيعة االشتعال، ف كل مرة وف كل جتربة تشعر 
العاطفة،  مع  موازنة  ف  نفسك  جتد  سحري  بشكل  وتنمو  جديدة  بأهنا 
تؤهلك  مستمر  بشكل  وإحساسك  عاطفتك  تركز  أن  عىل  قدرة  لديك 

ألن حتسن اختيار الشخص الذي يناسبك.

البحث عن اآلخر
4 - 1 - 3

لديك ثقة متدنية بنفسك، وجتد أنك غري مثري، وترى أن الرومانسية 
واضحة  وتعابريك  رومانسيتك  يشبع  شخص  عن  وتبحث  األهم،  هي 

يتحدث هبا اجلميع.

شك
3 - 1 - 2

وريبة  شك  لديك  عندك،  سلبية  أبعاد  هلا  تكون  قد  وثورة  عنف 
ف العواطف الرومانسية اخلالصة، حتمي نفسك بلبس قناع نقد شديد، 
وفيها  العقد،  من  خالية  عالقة  هي  عندك  املثالية  العاطفية  والعالقة 

مساندة متبادلة.
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لعبة الحب
3 - 2 - 4

تبدو هادًئا او بعيًدا، لكن اي اشارة من الطرف الثاين تتجاوب معها 
انت  نفسك،  مع  صادقة  عالقة  لديك  احلب،  لعبة  ف  وتنخرط  بانفعال 

ف احلب جدا واقعي، مليس، واالمور غري امللموسة ال هتمك وال تثريك.

تصنع
4 - 1 - 2

صدمات هلا عالقة بالغريزة ف املايض مستمرة معك إىل اآلن، أنت 
ال تؤمن بأن هناك عالقة ناضجة يمكن أن تقوم بني اثنني، وتكون كلها 
وًدا وسالًما، أنت حترص عىل جعل نفسك تتمتع بجاذبية، لكنك تصطنع 

عالقة ناضجة.
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هل أنت خجول ؟
األسئلة 

1-هل ختشى الغرباء واألماكن املزدمحة؟ 

2-هل تشعر بالقلق أثناء احلديث مع شخص أكرب منك؟ 

3-تعرق وترتعش عندما تتحدث مع اجلنس اآلخر؟ 

4-هل أنت دائاًم ف احتياج لشخص يساندك؟ 

5-ختاف من تناول الطعام والرشاب أمام اآلخرين؟ 

6-تشعر بالتعاسة؟ 

7-ينتابك احلزن واخلوف أثناء احلفالت؟ 

8-لديك بعض املخاوف غري العادية؟ 

9-لديك قلق مستمر؟ 

10-ختاف من النوم منفرًدا ) وحدك ( 

11-أستطيع التعبري عن مشاعري ف أي وقت 

12-أنت شخص حمبوب من اآلخرين 
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13-ال أشعر بالندم عندما أكون منعزاًل عن اآلخرين 

14-أخاف عىل مشاعر اآلخرين 

15-أنت كثري الرتدد ف اختاذ القرارات اخلاصة بك 

16-أستطيع احلديث مع اجلنس اآلخر 

17-عندما يوجه يل سؤال مفاجئ أستطيع اإلجابة 

18-أهتم بمشاعر اآلخرين عىل حساب نفيس 

19-أخاف من سخرية اآلخرين 

20-خيدعني املظهر اخلارجي للناس 

21-ينتابني بعض الضيق وال أستطيع أن أعرب عنه ألي شخص آخر 

22-أفضل مشاهدة التلفزيون عن اجللوس مع الغرباء 

23-أعاين من اخلجل 

24-تنتابني خماوف عندما ال أجد شخص ما بجواري 

25-أحب العمل مع الناس ف ازدحام 

26-أشعر أين شخص تافه وليس يل دور ف احلياة 

27-أمتنى أن أكون غري ذلك 
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28- أكتب مشاعري عىل ورق 

29-أشعر بالوحدة والقلق عندما يودعني صديق 

30-أفكر وأخاف عىل أحبايب من أن حيدث هلم مكروه 

تصحيح االختبار:
بام أنك قد وصلت إىل هنا فأنت تتلهف ملعرفة نتيجتك بعد أدائك 

هلذا االختبار. 

- قم بوضع الدرجة 3 لكل سؤال أجبت عليه بــ : دائام

- قم بوضع الدرجة 2 لكل سؤال أجبت عليه بــ : أحياًنا

- قم بوضع الدرجة 1 لكل سؤال أجبت عليه بــ : نادًرا

- قم بوضع الدرجة صفر لكل سؤال أجبت عليه بــ : أبًدا

ماعدا األسئلة ذات االرقام التايل 11، 13، 16، 17 فالتصحيح هلا 
سيكون كالتايل :

- قم بوضع الدرجة صفر لكل سؤال أجبت عليه بــ : دائام

- قم بوضع الدرجة 1 لكل سؤال أجبت عليه بــ : أحياًنا

- قم بوضع الدرجة 2 لكل سؤال أجبت عليه بــ : نادًرا

- قم بوضع الدرجة 3 لكل سؤال أجبت عليه بــ : أبًدا
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هل تريد أن تعرف أنك أجريت االختبار بصدق أم ال ف احلاالت 
اآلتية:

1- إذا حصلت عىل درجة 3 ف رقم واحد البد وأن حتصل ف رقم 
21 عىل واحد أو صفر.

2- إذا حصلت عىل درجة 3 ف رقم ثالث فإنك حتصل عىل درجة 
واحد أو صفر ف رقم 16.

انظر هل أنت صادق أم ال ؟

إذا حصلت عىل درجة :

1- إذا حصل الفرد من )5 : 15( فقط يوجد اضطراب آخر غري 
اخلجل وتظهر لديه الالمباالة.

2- إذا حصل الفرد من )15 : 55( شخص متزن وفًقا للنسبة التي 
حصل عليها كلام تقل النسبة من 50 إىل أسفل حتى 15 تؤكد عدم وجود 

اخلجل.

3- ارتفاع النسبة من 55 فام فوق يؤكد وجود خماوف إجتامعية.
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هل أنت مّتزن نفسًيا؟
درجة واحدة )1( لكل سؤال جتيب عليه ) بنعم ( و ) صفر ( لكل 

سؤال جتيب عليه بـ ) ال (.

1.هل حتاول أن جتعل شخصيتك متكاملة؟

2. هل نموك اجلسمي والعقيل متناسق مع مراحل النمو؟

3. هل أنت متزن ف اختاذ قراراتك؟

4. هل لك القدرة عىل التكيف مع متطلبات احلياة الواقعية؟

5. هل قدرتك عىل التوافق مع متطلبات املجتمع واحلياة اإلجتامعية 
ال باس هبا؟

6. هل تستطيع السيطرة عىل انفعاالتك وحساسيتك بقدر اإلمكان؟

7. هل تساهم ف تطور املجتمع و تنسجم مع هذا التطور؟

غري  واخلطر  التهديد  بعدم  و  واالطمئنان  باألمن  تشعر  هل   .8
الوارد؟

9. هل تشعر باإلنتامء واالنسجام مع املجتمع الذي أنت فيه؟

10.هل حتاول السيطرة واالبتعاد عن القلق الشديد؟
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11. هل تثق باملجتمع الذي تتعامل معه وتتعاطف مع اآلخرين؟

12. هل أنت مسامح وتساحمك بعيد عن املبالغة؟

13.هل أنت متفائل وتشعر بالقناعة والسعادة ؟

واالبتعاد  االنفعايل  والثبات  واالسرتخاء  بالسكينة  تشعر  14.هل 
عن الرصاع؟

15.هل إهتاممك بالعامل الذي حولك أكثر من إهتاممك بذاتك؟

16.هل تقييم قدراتك احلقيقية وحترتم ذاتك؟

17.هل لك القدرة عىل حل املشاكل التي تعرتض طريقك؟

18.هل تكره السيطرة عىل اآلخرين بالقوة؟

19. هل تتميز هبدوء األعصاب؟

والشفقة  التعاون  عىل  القائم  اإلجتامعي  بالتفاعل  هتتم  20.هل 
والتعاطف واحلب واإلهتامم بالغري؟

إذا كان مجموع الدرجات التي حصلت عليها
أقل من 10

	.فأنت بحاجة إىل مراجعة الطبيب النفساين حاال
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أما إذا حصلت على 10 - 13
	 10 دقائق يومًيا عىل فأنت بحاجة إىل اسرتاحة واسرتخاء ملدة 

األقل.

              وإذا حصلت عىل 14-17

	.فإن وضعك جيد

أما إذا حصلت عىل 18-20

	 .فصحتك النفسية ممتازة

اختباران نفسيان للشخصية
مفردات االختبار رقم )1(

1. هل حتاول أن جتعل شخصيتك متكاملة؟

2. هل نموك اجلسمي والعقيل متناسق مع مراحل النمو؟

3. هل أنت متزن ف إختاذ قراراتك؟

4. هل لك القدرة عىل التكيف مع متطلبات احلياة الواقعية؟ 
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5. هل قدرتك عىل التوافق مع متطلبات املجتمع واحلياة اإلجتامعية 
ال بأس هبا؟

6. هل تستطيع السيطرة عىل انفعاالتك وحساسيتك بقدر اإلمكان؟

7. هل تساهم ف تطور املجتمع وتنسجم مع هذا التطور؟

8. هل تشعر باألمن واالطمئنان وبعدم التهديد واخلطر غري الوارد؟

9. هل تشعر باإلنتامء واالنسجام مع املجتمع الذي أنت فيه؟

10.هل حتاول السيطرة واالبتعاد عن القلق الشديد؟

11. هل تثق باملجتمع الذي تتعامل معه وتتعاطف مع اآلخرين؟

12. هل أنت مسامح وتساحمك بعيد عن املبالغة؟

13.هل أنت متفائل وتشعر بالقناعة والسعادة؟

واالبتعاد  االنفعايل  والثبات  واالسرتخاء  بالسكينة  تشعر  14.هل 
عن الرصاع؟

15.هل إهتاممك بالعامل الذي حولك أكثر من إهتاممك بذاتك؟

16.هل تقيم قدراتك احلقيقية وحترتم ذاتك؟ 

17.هل لك القدرة عىل حل املشاكل التي تعرتض طريقك؟
18.هل تكره السيطرة عىل اآلخرين بالقوة؟
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19. هل تتميز هبدوء األعصاب؟
والشفقة  التعاون  عىل  القائم  اإلجتامعي  بالتفاعل  هتتم  هل   .20

والتعاطف واحلب واإلهتامم بالغري؟

فأنت   10 من  اقل  عليها  حصلت  التي  الدرجات  جمموع  كان  إذا 
من )-10 حصلت  إذا  أما  النفساين حاال،  الطبيب  مراجعة  إىل  بحاجة 
عىل  يومًيا  دقائق   10 ملدة  واسرتخاء  إسرتاحة  إىل  بحاجة  فأنت   )13
األقل، وإذا حصلت عىل )17-14( فإن وضعك جيد، أما إذا حصلت 

عىل )20-18( فصحتك النفسية ممتازة. 

تعليمات االختبار رقم ) 2 (
اقرأ االختبار بدقة ثم أجب عن األسئلة بنعم أو ال حسب ما جتده 
مناسًبا لك وضع درجة واحدة )1( لكل جواب بـ ) نعم ( و)صفر( لكل 

جواب بـ )ال(.

مفردات االختبار رقم ) 2 (
1. هل تشعر بأنك غري حمبوب وأنك منبوذ من اآلخرين؟

2. هل تشعر بالوحدة والعزلة وتبتعد عن النشاطات اإلجتامعية؟

يأخذ  والقوي  الغاب  قانون  يعتمد عىل  املجتمع  بأن  3. هل تشعر 
الضعيف ويأكل بعضهم البعض اآلخر؟
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4. هل تنظر إىل اآلخرين بأهنم خطرين وأنانيني وعدوانيني؟

والعداوة  والغرية  واحلسد  احلقد  ميول  عليك  تسيطر  هل   .5
والتحامل والتعصب والكراهية؟

6. هل تسيطر عليك حاالت توقع حدوث املصائب واملشاكل ؟

7. هل تشعر بالتعاسة والتشاؤم وعدم والرضا ؟

8. هل تشعر بالضغط والرصاع واالضطراب والتوتر االنفعايل؟

اجلسدية  العصبية  واالضطرابات  والتشنج  بالتهيج  تشعر  هل   .9
والكوابيس؟

غري  والرتدد  والتذبذب  االنفعايل  الثبات  بعدم  تشعر  10.هل 
املقبول؟

11.هل لديك ميل نحو القهر الذايت؟

12.هل تشعر بإنخفاض اهلمة والعزيمة؟

13.هل تراودك أفكار تتعلق باالنتحار والشعور بالذنب واخلطيئة 
واإلثم؟

14.هل تشعر بالضعف والدونية وعدم احرتام الذات؟ 
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15.هل تستمتع بمشاهدة من يعاين من األمل واملرارة؟

اإلهتامم واستجداء  وامليل جللب  اإلتكالية  إىل  ميل  لديك  16.هل 
العطف؟

17.هل أنت عصبي املزاج ومتيل إىل اهلذيان؟

18.هل تنشد األمن واألمان وتسعي لبلوغه بإستمرار وبتطرف؟

19. هل متيل إىل األنانية والتمركز حول الذات؟

20.هل تشعر بالتهديد والقلق الشديد؟

 )10( من  أقل  عليها  حصلت  التي  الدرجات  جمموع  كان  إذا 
وضعك  فإن  عىل)10-13(  حصلت  إذا  أما  ممتازة،  النفسية  فصحتك 
جيد، وإذا حصلت عىل )17-14( فأنت بحاجة إىل اسرتاحة واسرتخاء 
ملدة عرش دقائق يومًيا عىل األقل، أما إذا حصلت عىل )20-18( فأنت 

بحاجة إىل مراجعة الطبيب النفساين حااًل. 
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من أنت من بين هؤالء؟
تلقيت اتصاال عاجال من طائرة توشك أن تقع الطائرة حتوي عىل 5 
ركاب ومظلة إنقاذ وحيدة اجلو مشحون باخلوف والرتقب.. كل الركاب 

يطلبون مساعدتك كي ختتار من يستحق النجاة منهم.

هذه إستغاثاتهم!!! 
كابتن الطائرة

حتبني  أمهم  شهر  بعد  سيأيت  خامسهم  أطفال،  ألربعة  أب  أنا 
تفهم  أرجوك  سواي،  هلم  عائل  ال  حتتاجني  الصغرية  أرسيت  بجنون 
موقفي.. حاولت إنقاذهم وفشلت.. كل حمركات الطائرة حترتق.. كلنا 
فقط  لبلد  بلد  من  األجواء  ف  وأنا  أيام  ثالثة  منذ  دقائق.  بعد  سنموت 
أرجوك..  اآلن..!  هداياي  ينتظرون  إهنم  أرسيت..  مع  وسأكون  ساعة 

قّدر معنى أن تكون أًبا.

سيدة حامل
أنا ف الشهر الثامن، شهر وسنكون أثنان..! نحن أثنان بالفعل تفّهم 
التي  وأنا  احلياة..؟  حيرم  أن  ذنبه  ما  اجلنني  هذا  أثنان..!  نحن  حالتي.. 
أحضنه.. أال أستحق طوق النجاة هذا.؟ نتعب ونتأمل كي نمنحهم احلياة 
أنا  يبحثون عن حياهتم..  أرجوك.. كلهم  احلياة.!  نمنح نحن هذه  وال 
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ابحث عن حياة ألثنني !. إخرتين.

طبيب جراح
شعور  تفهم  غًدا..  قلب  عملية  إلجراء  ملستشفى  طريقي  ف  كنت 
عمليات  إجراء  عىل  قادر  أحد  يوجد  ال  ينتظرين..  الذي  املريض  ذلك 
ينتظرونني.. فكر ف  الذين  معقدة كهذه سواي.. فكر ف مئات املرىض 
عرشات األطباء الذين سيأخذون مني علم خيدم البرشيه. ال هتمني احلياة 
بقدر ما هتمني حاالت املرىض الذين ينتظرونني. ستقوم بعمل عظيم لو 

اخرتتني.

مغترب
إال  تأيت  ال  عيش  لقمة  ألجل  طويال  تغربت  احلياة  أقسى  ما  ياااااه 
من البعيد قريتي التي غادرهتا منذ عرشين سنه عىل مقربة مني اآلن كل 
هذه السنوات مل أستطيع أن آيت.... ما أصعب من أن حترم من وطنك.. 
ساعه  عىل  احلياه!  من  حترم  جديد..  من  الوطن  هذا  يستقبلك  وعندما 
الزمن وحترمني ساعة وحيدة من  أنتظر كل هذا  بعد ساعه  فقط! ختّيل 
وأصدقائي  صغاًرا..  تركتهم  الذي  أخويت  أيب..  أمي..  أحبتي..  لقاء 
كل  صدقني.  منهار  أنا  صغرًيا.  كنت  يوم  رصاًخا  مألهتا  التي  واألزقة 

أحالمي بلقائهم ستتبدد إن مل خترتين.
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طفلة 9 سنوات
أنا صغرية، كلهم جربوا احلياة طوال وعرًضا وجابوا دهاليزها أنا ف 
بالطموح وبالفرح وبالغد املرشق  باألمل وومملوءة  الطريق أشعر  بداية 

أنا. أال أستحق أنا احلياة التي يتشبثون هبا؟ أخرتين وال حترمني.

اآلن وبعد أن سمعت نداءهتم وإستغاثاهتم.. من متنح طوق النجاة 
الوحيد؟

اخليار خيارك... قف مع نفسك بصدق.. وقل من ستختار لينجو.. 
وبعدها رتب البقية حسب إستحقاقهم للحياة من وجهة نظرك.

الدور  تقمص  عابر... ال...  نفيس  إختبار  وكأنه  لإلختبار  تنظر  ال 
وتشبثهم  رصاخهم  ختّيل  تعربك..  وهي  اإلستغاثات  تلك  ختيل  متاًما.. 

باحلياة.. وأنت من ستقرر من ستختار.. وجيب أن ختتار.

إختياراتك ستحدد من أنت..؟ وكيف تفكر...؟

هذا اختبار نفيس، البد من اختيار من سينجو، وترتيب البقيه حسب 
نظرتك ألمهية حياهتم.

إذا كان خيارك األول )الطبيب(

الشخصية الفوالذية - العملية

أنتم تعشقون العمل واإلنجاز ال مكان لديكم للعواطف واملشاعر 
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من  جتعل  أيًضا  واقعيتكم  الطفله.  التايل  خياركم  كان  إذا  إال  اإلنسانية 
فا  جًدا.  متزنة  بأهنا  شخصياتكم  من  الثانية  املرتبة  ف  احلامل  األم  خيار 
الصعب  من  احلياة.  هذه  تعيشون  جيعلكم  ما  هو  غريه  يش  وال  العمل 
جًدا عىل أصحاب هذه الشخصية أن يكونوا غرائبيون حاملون بل جتدهم 
أناس عاديون مملون ف بعض األحيان. املرح لدهيم ثانوي. إال إذا كان 
خيارهم الثاين هو الطفلة. من الصعب جًدا عىل هذه النوعية من البرش أن 
يكون إختيارهم الثاين هو »املغرتب« وإن حدث ذلك فثمة عوامل أخرى 

تدخلت ف إختيارك.

بإختصار هوالء الناس عمليون جادون حيسبون األشياء من حوهلم 
حارضهم  يعيشون  الناس  هوالء  العواطف.  عن  بعيًدا  علمي  بشكل 
مشاعر  من  حمرومون  جتدهم  اآلخر،  اجلانب  وعىل  فقط.  وحارضهم 

إنسانية فياضة يعيشون ف غربة روح وغري إجتامعيون.

أما إذا كان خيارك األول ) المغترب(
الشخصية الحالمة - اإلنسانية

الغربة  وتنهشم  البعد  يفجعهم  ذلك  ومع  بالسفر  هوالء  مغرمون 
للمكان حضوره الطاغي عليهم يعشقون الرحالت والقصص والرويات 
هلا.  ويتأملون  اآلخرين  عذابات  هبم  تؤثر  كثرًيا.  املايض  أجواء  يعيشون 
لكنك  وتداوهيا.  اآلخرين  عذابات  حتول  أن  بإستطاعتك  أنك  تعتقد 
املغرتب  بعد  حتام  ختتار  لن  سوف  حيبونك.  قليال.  وتنجح  كثرًيا  تفشل 
الطبيب وإال راجع ظروف إختيارك فهذا جيعلك ف تناقض صارخ. وإن 



195

تجارية عالمة  ذاتك    

نفسك. سيكون مالئام  تكتشف  ومل  أبًدا ف سعادة  تعيش  فأنت ال  كان 
كخيار  احلامل  املرأة  أخرتت  وإن  الطفلة.  أو  الكابتن  أخرتت  لو  جًدا 
»ثاين« للنجاة فهذا يعني أنك بدأت طريق العودة لتكون واقعًيا نوعا ما.

احلزينة  جتلياته  بكل  املايض  يعيشون  الناس  هوالء  بإختصار 
النتائج  ختذهلم  لكن  األمور  وفلسفة  التفكري  ف  عميقون  مًعا.  واملفرحة 
ومتعبة.  حزينة  حياهتم  فتجئ  العذابات  كل  وحيملون  يتحملون  دائام. 

لكن ذكراهم تظل دائام مجيلة.

أما إذا كان خيارك األول ) كابتن الطيارة(
الشخصية المتزنة ، الواقعية

هيتمون باحلياة األرسية إهتامما مذهال يعشقون األطفال ويتتلذذون 
تفكريك،  كل  يمثلون  كبري  بشكل  وهم  عوائلهم  حيبون  برتبيتهم، 
حتى  أو  أعامهلم  جتاه  وعادية  وجياشه  قوية  عائالهتم  نحو  عواطفهم 
أو  أو احلامل  الطفله  التايل  أن يكون خيارهم  الطبيعي  أصدقاؤهم. من 
أنه ثمة  أبًدا. وإن كان فهذا يعني  الطبيب  حتى املغرتب لكن لن يكون 
خلل ف االختيار. هوالء يعيشون حارضهم ومن الصعب عليهم جًدا 
النظر بعمق للمستقبل هم يرتكون هذه األمور وشأهنا ويعيشون يومهم 
فقط. حتى املايض برغم قساوته أحياًنا ومجاله عليهم إال أهنم يتحاشونه. 
هوالء الناس ودودون حسنوا املعرش لكنهم غري عمليون وإن اضطروا 

لذلك فهم يامرسونه لبعض الوقت فقط.
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احلزينة  جتلياته  بكل  احلارض  يعيشون  الناس  هوالء  بإختصار 
النتائج وحيبطون  يبحثون فقط عن  التفكري  واملفرحة معا. سطحيون ف 
وللذكريات  املتاعب  صادفتهم  وإن  األحزان  يتحاشون  جيدوها.  مل  إذا 

لدهيم حضور بسيط.

 إذا كان خيارك األول ) الطفلة(
الشخصية الحالمة - الغير واقعيه

حيلمون  واللهو  واللعب  املتع  حيبون  جنه  وكأهنا  للحياة  ينظرون 
املستقبل،  وال  املايض  وال  املوت  ف  يفكرون  ال  واقعيون  وغري  كثرًيا 
يعاملوهنا  واجهتهم  وإن  املصاعب  يعوفون  ال  ولذيذ  بسيط  حارضهم 
وقادة  روحهم  لكن  يساعدون  وال  املشاكل  حيلون  ال  وجتاهل.  بربود 
وينظروف  اخلري  حيبون  رسيًعا.  ويملون  جديد  يش  لكل  ومتحمسون 
بصفاء وسطحية لألشياء ال يكون تلقائيون عفويون. للناس من حوهلم 
تأثري وللمجتمع سطوة كبرية عليهم منقادون للنظم والقوانني وإن حالوا 

كرسها أحيانا يعتذرون برسعه وال جياملون.

كثرًيا  يفكرون  ال  بعبث.  احلارض  يعيشون  الناس  هوالء  بإختصار 
النهايات  اجلميلة وتغضبهم  للنتائج  يتوقون  وإن كانت أحالمهم كبرية 
السيئة. غري صبورون وال يتحملون املتاعب. حياهتم مرحه شفيفه وال 

ذكريات تستعهم.
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إذا كان خيارك األول )المرأة الحامل(
الشخصية البسيطة ، العاطفية

هيتمون بالكم أكثر من الكيف ال هيمهم كيف ستبدو األمور فيام بعد 
األهم أن تكون جيدة اآلن. حيبون األطفال من ناحية إنسانية لكنهم ال 
يشكلون كل تفكريهم هلم جلد وصرب جتاه مسئولياهتم ومن الطبيعي جًدا 
أن يكون إختيارهم الثاين الطفلة أو الكابتن. لكنه لن يكون املغرتب أبًدا. 
املستقبل كثرًيا طيبون مساملون  أمر  يعنيهم  هيتمون بحارضهم فقط وال 
وغري مبادرين. جينحون حلب الكسب أكثر من غريهم، ماديون أكثر من 
غريهم وليسوا إنفعاليني أو عاطفيني جتاه املال والكسب. هوالء الناس 
يقضون وقتا طويال ف خدمة غريهم حسنوا املعرش لكن زعلهم يكون 

ُمًرا ومن الصعب إستعادهتم لألجواء األوىل.

أكثر من عافييون  الناس يعيشون احلارض ماديون  بإختصار هوالء 
كثرًيا  يبهرهم  وال  النتائج  تقلقهم  سطحًيا.  ليس  لكن  بسيط  تفكريهم 
والجينحون  برسعه  ينسون  لدهيم.  رسيًعا  تتالشى  ففرحته  الفوز 

للذكريات كثرًيا.
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مقياس الحب
بني  العاطفي  احلب  لقياس  تستعمل  التي  املقاييس  أحد  ييل  فيام 

الرجل واملرأة.. ويمكنك البدء ف تطبيق هذا املقياس مبارشة.. 

درجة  وضع/ي  التالية،  العبارات  من  عبارة  كل  جيًدا  /ئي  إقرأ 
موافقتك عليها بمقياس من )1 إىل 9( حيث تكون 1 = ليست صحيحة 
مطلًقا بالنسبة يل، ودرجة 5 ف حال صحتها بالنسبة لك بدرجة متوسطة، 
أو درجات أخرى بني  بالنسبة لك،  متاًما  إذا كانت صحيحة  ودرجة 9 

هذه الدرجات وفًقا للمقياس التايل :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ليست صحيحة 

مطلًقا 

صحيحة بشكل متوسط 

صحيحة متاًما

1- سأشعر بيأس عميق إذا تركني/تركتني.

2- أحياًنا ال أستطيع السيطرة عىل أفكاري.. ألهنا مرتكزة بشكل 
وسوايس حوله/ها.

3- أشعر بالسعادة عندما أقوم بيشء معني إلسعاده/ها. 
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4- أفضل أن أكون معه/ها عىل أن أكون مع أي شخص آخر.
ف  وقع/وقعت  أنه/ها  فكرت  إذا  الشديدة  بالغرية  سأصاب   -5

حب شخص آخر.

6- أتوق ملعرفة كل يشء عنه/ها.

7- أريده/ها جسدًيا وعاطفًيا وعقلًيا.

8- لدي شهية التنتهي حلبه/ها.

9- بالنسبة يل هو/هي الرشيك العاطفي الرومانيس املثايل.

10- أشعر أن جسمي يتجاوب مع ملساته/ها.

11- يبدو أنه/ها دائاًم ف ذهني.

12- أريده/ها أن يعرفني، ويعرف أفكاري وخماوف وأمنيايت.

13- أبحث بشغف عن عالمات تدل عىل رغبته/ها ّف.

14- لدي انجذاب قوي نحوه/ها.

ف  جيد  بشكل  األمور  التسري  عندما  جًدا  /ًة  مكتئًبا  أصبح   -15
عالقتي به/ها.

-  إمجع/ي الدرجات التي وضعتها عىل كل عبارة ويكون املجموع 
هو درجة حبك.. والدرجة الدنيا هي 15 والعليا 135 )*(
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تعليقات :
يقوم  طرف  كل  منفرد..  بشكل  االختبار  جيرى  أن  يفضل   -

بتقديراته.. كي الحيدث تأثر متبادل باألرقام.

- إذا كانت درجات الشخص )15 درجة( فقط فهذا يعني أن مجيع 
العبارات اخلمسة عرشة التنطبق عليه أبًدا.. أي أنه اليعيش حالة حب 
أو الحيب حبيبه أبًدا وفًقا هلذا املقياس.. وإذا حصل الشخص عىل )135 
حالة  يعيش  وهو  متاًما  عليه  تنطبق  العبارات  كل  أن  يعني  فهذا  درجة( 
حب قصوى.. وف حال حصل الشخص عىل )75 درجة( فإن إجاباته 

عىل كل العبارات قد اختذت منحى وسًطا بشكل عام.. 

واليوجد ف هذا املقياس درجة طبيعية ودرجة مرضية، كام اليوجد 
تقديرهم  ف  األشخاص  وخيتلف  ومناسب..  مقبول  للحب  أدنى  حد 
للعبارات الواردة ف هذا املقياس.. وبعضهم خياف من اإلجابة عليه كي 

اليزعج الطرف اآلخر أو اليكشف حقيقة مشاعره..

مًعا  للطرفني  مفيدة  تقريبية  تقديرات  إعطاء  إىل  املقياس  وهيدف 
بعد..  فيام  بينهام  عبارة  بكل  املتعلقة  التفاصيل  مناقشة  متت  إذا  والسيام 
تفاهم  وسيلة  وهو  واليبعد  الطرفني  بني  يقرب  أن  يمكن  واالختبار 

وحوار ومناقشة مفيدة.

هذا  عىل  احلبيبني  درجات  ختتلف  أن  والطبيعي  املتوقع  من   -
املقياس.. والفروقات املحدودة بني الدرجات ليس هلا دالالت سلبية، 



201

تجارية عالمة  ذاتك    

بينهام  الدرجات  ف  الفروق  كانت  وإذا  مقبول.  إجيايب  تنوع  عىل  وتدل 
أكثر من )40 درجة(، فهذا يدل عىل اختالف واضح ف عالقة احلب بني 

الطرفني وعىل تباعد املشاعر اإلجيابية بينهام..
- البد من النظر إىل درجة احلب واألرقام، بشكل نسبي.. والرقم 
والعلم حياول  رقاًم جامًدا وهنائًيا..  بأحسن األحوال وليس  تقريبي  هو 
قياس كل يشء.. وهذا املقياس حياول إعطاء رقم تقريبي يمكن لطرف 
ومفيد.  أعمق  بشكل  اآلخر  الطرف  عىل  خالله  من  يتعرفا  أن  العالقة 
أكثر  أحبك  »أنا  أنه  عىل  احلبيبني  درجات  اختالف  إىل  النظر  واليمكن 
بثالث درجات أو عرشة أو عرشين، وأنت إًذا الحتبني بقدر ما أحبك ثم 
ينزعج أحدمها أو كالمها«.. وهذا تبسيط سلبي وغري مفيد..واليتناسب 
مع جوهر املقياس الذي هيدف إىل إعطاء صورة تقريبية عن حماور احلب 

األساسية وكيفية قياسها.

- وإذا أخذنا العبارة األوىل التي تدل عىل عمق التعلق بالشخص 
اآلخر وأنه ف حال تركه له سيشعر بيأس عميق.. فإننا نجد أنه إذا كان 
أمر عادي واليسبب  أمل نفيس وحزن بل هو  ترك احلبيب اليسبب أي 
مشاعر فقدان، فإن مشاعر هذا الطرف غري اعتيادية بل جامدة وباردة.. 
وترك احلبيب يمكن أن يسبب أمًلا طبيعًيا وحزًنا وخيتلف األشخاص ف 
للعالج،  حتتاج  مرضية  لدرجة  حيزن  وبعضهم  وحزهنم..  أملهم  درجة 
صفحة  ويفتح  يتامسك  أن  وحياول  ويتأمل  ويضطرب  حيزن  وبعضهم 
هنا  واألمل  واحلزن  أشهًرا..  أو  أسابيع  بعد  ومشاعره  حياته  ف  جديدة 

طبيعي بل صحي ومقبول.



202

تجارية عالمة  ذاتك    

تدل  باملحبوب..  الوسوايس  التفكري  حول  الثانية  العبارة  وف   -
تفكري  عىل  للمحبوب  وسيطرة  زائد  شديد  تعلق  عىل  العليا  الدرجات 
املحب بشكل ربام يكون معطاًل أو مبالًغا فيه.. وهذا من أشكال احلب 

واهلوى والتي يمكن أن تكون متطرفة ومعطلة.

- وف العبارة الثالثة حول السعادة والرىض من خالل إسعاد احلبيب.. 
تدل عىل أن العطاء هو جزء أسايس من احلب دون النظر إىل األخذ أو إىل 
التبادل.. فالسعادة الشخصية تزداد من خالل إسعاد اآلخر املحبوب.. وف 

ذلك نبل وشفافية ورقي وصعود ف القيم والسلوك والروح.

أن  عىل  احلبيب  مع  أكون  أن  تفضيل  حول  الرابعة  العبارة  وف   -
أكون مع أي شخص آخر.. نجد أن القرب واالقرتاب من اآلخر أساس 
عن  بحبيبه  مكتفًيا  احلبيب  جيعل  العميق  احلب  وأن  احلب..  عالقة  ف 
اآلخرين.. والبد من التوازن هنا بني متطلبات احلياة الواقعية ومشاعر 
البقاء مع  ينعزل عن اآلخرين مفضاًل  أن  للمحب  يمكن  احلب، حيث 

حبيبه عىل خمالطة اآلخرين..

- وف العبارة اخلامسة حول الغرية.. البد من القول أن الغرية ترتبط 
باحلب بشكل دقيق وعميق..وعندما يصبح احلبيب مرتبًطا بشخص آخر 
ففي ذلك جرح وصدمة للمحب وشخصه.. فلم يعد هو احلبيب وكأنه 
الغرية  انتهى وضاعت قيمته وتقديره دون رجعة.. وتتنوع درجات  قد 
ف شدهتا وبعضها طبيعي ومقبول، وبعضها يمكن أن يصل إىل حدود 

مرضية حتتاج للعالج.
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- وف العبارة السادسة حول معرفة كل يشء عن املحبوب.. تتجىل 
فكرة اإلقرتاب نحو املحبوب وفهمه والتعرف عليه عن قرب.. واإلنسان 
اآلخر  تعرف  وأن  املألوف..  غري  الغريب  من  خياف  وهو  ماجيهل،  عدو 
وتزيد من معرفتك به يمكن أن خيلق تقارًبا ووًدا وألفة وحًبا.. وبالطبع فإن 
التعرف عىل اآلخر موضوع نسبي وحيتاج للوقت واجلهد.. وتبقى الرغبة 
ف التعرف عىل املحبوب جزًءا من التوق إليه وإكتشافه.. وهي رحلة طويلة 

وممتعة خيتلف الناس ف تقديرها وف البحث عنها وممارستها.

- وف العبارة السابعة حول الشوق اجلسدي والعاطفي والعقيل.. 
تتجىل فكرة اإلنجذاب لآلخر.. واجلاذبية اجلنسية بني املحبوبني عنرص 
كائنان  واملرأة  والرجل  والعقلية..  العاطفية  اجلاذبية  تكوين  ف  أسايس 
خمتلفان جنسًيا ومنجذبان بفعل الغريزة نحو اإلحتاد والعناق واإللتصاق 
باألمان  اإلحساس  بمعنى  العاطفية  اجلاذبية  أن  كام  واجلنيس.  اجلسدي 
والرىض وحتقيق الذات واإلكتفاء والسعادة من خالل املحبوب عنرص 
أسايس ف عالقات احلب. واجلاذبية نحو اآلخر تتسع لتشمل املكونات 
اآلخر..  للطرف  بالنسبة  ومضمونه  الكالم  وطريقة  والفكرية  العقلية 
وهنا البد من اإلشارة إىل أن التوافق العقيل والفكري بني املحبني ليس 
بالضورة رشًطا لتكوين احلب أو نشؤوه واستمراره.. والبد من توافق 
ف احلد األدنى بينهام ف األمور العقلية والفكرية.. وعندما حيدث توافق 

فكري وعقيل أكرب فإن احلب ينمو ويتعمق.

- وف العبارة الثامنة حول الشهية للحب.. يمكننا القول أن احلب 
نحو  ضغوطها  ومتارس  وتنمو  تتحرر  أن  هلا  يمكن  داخلية  طاقة  هو 
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اآلخر.. وخيتلف األشخاص ف طاقاهتم وف ضبطهم هلا. 
الرشيك  عن  صورة  هو  املحبوب  أن  حول  التاسعة  العبارة  وف   -
لديه صورة خيالية  أن كل شخص  املتخيلة.. نجد  الرومانيس  العاطفي 
مثالية تم رسمها بشكل ذايت وفًقا للظروف واخلربات واملؤثرات التي مر 
هبا.. وكثرًيا مايصعب حتقيق مثل هذه الصورة ف الواقع.. ومن املمكن 
أن يقرتب املحبوب الواقعي من هذه الصورة املتخيلة قريًبا أو كثرًيا مما 

يضيف للحب وقوًدا وخيااًل إجيابًيا وعمًقا.

تفاصيل  العارشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة..  العبارات  - وف 
تشكل  اجلسدي..وهي  احليس  والتجاوب  اجلسدية  اجلاذبية  حول 
نحوه.. وف  املتبادل  اجلسدي  وميله  اآلخر  الطرف  قبول  مؤرشات عن 
يمكن  ذلك  فإن  غريها  وإرتفاع  العبارات  هذه  درجات  نقص  حال 
اخلربة  ف  نقًصا  أو  واضطراًبا  بروًدا  أو  جنسية  عقًدا  ذلك  يعكس  أن 

واملعلومات اجلنسية وغري ذلك..

ذهن  ف  دائاًم  هو  املحبوب  أن  حول  عرشة  احلادية  العبارة  وف   -
املحب.. نجد أن التفكري باملحبوب حيدد انشغاالت املحب الذهنية وهو 
يذكره وخيطر عىل باله ألن طاقات احلب قد توجهت نحوه وهي طاقات 

عاطفية وذهنية وروحية تم حتديد هدفها من الفرد نحو الطرف اآلخر.

- وف العبارة الثانية عرشة حول رغبة املحب ف أن يتعرف املحبوب 
عليه وعىل رغباته وأمنياته وأفكاره وخماوفه.. نجد أن الرغبة ف معرفة 
اآلخر واالقرتاب منه تأخذ شكاًل متباداًل.. واليكتفي املحب بأن يعرف 
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عن اآلخر بل يريد من اآلخر أن يعرفه هو أيًضا وأن يقرتب منه. 

- وف العبارة اخلامسة عرشة حول االنزعاج واالكتئاب بسبب عدم 
االنفعاالت  من  كثرًيا  أن  نجد  املحبوب..  مع  جيد  بشكل  األمور  سري 
ف  اإلحباط  عن  تنتج  واالكتئاب  والضيق  والغضب  والتوتر  السلبية 
اإلحباطات  هذه  تكون  وربام  والزوجية..  احلميمة  العاطفية  العالقات 
أكرب وقًعا وأكثر ثقاًل من اإلحباطات األخرى ف ميادين العمل أو ميادين 
اإلجيابية  املشاعر  وبقية  والطمأنينة  والراحة  احلب  ألن  األخرى..  احلياة 
والتي  والتقديرية،  والشخصية  والنفسية  الذاتية  للمعاين  إضافة  املرافقة 
وقلق  هتديد  موقع  تصبح  لإلنسان  توفرها  أن  احلميمة  للعالقات  يمكن 
واضطراب.. وبالتايل فهي تأخذ أمهية خاصة ووزًنا خاًصا ف نظر املحبني.

الضوء عىل كل  إلقاء  الصعب  أنه من  القول  وف اخلتام.. البد من 
اجلوانب املتعلقة باحلب.. وهناك أمور يصعب فهمها وحتليلها.. ويبقى 
احلب هدًفا مجياًل يسعى اجلميع نحوه.. بكل أفراحه ومشكالته..والبد 
وتفهمه..  معه  واحلوار  اآلخر  من  اإلقرتاب  أساليب  عىل  التعرف  من 
وأيًضا التعرف عىل أساليب حل املشكالت العاطفية والتوافق الزوجي 
مهارات  يضمن  بام  عنها  تنتج  أن  يمكن  التي  السلبية  اآلثار  وختفيف 

عاطفية وعملية أفضل للجميع.
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اختبار الثقة
للتعرف عىل حجم الثقة التي نمتلكها دعونا نجري هذا االختبار، 

ثم ننتقل إىل اخلطوات التي تعزز بناء الثقة ف النفس.

تعليمات االختبار 
اقرأ مفردات االختبار بشكل جيد ثم أجب عن األسئلة بـ)دائاًم ـ 
أحياًنا ـ أبًدا ( ما جتده مناسبا لك، وضع ثالث درجات )3( لكل سؤال 
جتيب عليه بـ ) دائام ( و درجتني ) 2 ( لكل سؤال نجيب عليه بـ ) أحيانا( 

ودرجة واحدة لكل سؤال جتيب عليه بـ ) أبدا (.

1-  أميل إىل االتزان ف سلوكي.

2- أحاول حتديد أهداف.

3- أنسق وانظم أعاميل.

4-  يل القدرة عىل مقاومة املشاكل التي تعرتضني.

5- يل القدرة عىل التغلب عىل املواقف الصعبة التي أتعرض هلا.

6- أحاول أن أستفيد من خربات الغري.

7 - أنظم اخلربات اجلديدة وأشكلها وأجعلها تنسجم مع مفهومي عن 
ذايت.
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8- يل القدرة عىل املحافظة عىل ثبات ومتاسك مفهوم الذات لدي.

9-  يعتمد إدراكي لنفيس عىل املنطق.

10- يل القدرة عىل تقيم نفيس.

11 - امحل معتقدات إجيابية حول نفيس.

12 - يل حماوالت دائبة لرفع شأين.

13 - لدي مهارة الدفاع عن الذات.

14 - يل القدرة عىل التوافق مع البيئة اإلجتامعية التي أعيش فيها.

اجعلها  بحيث  معها  أتعامل  التي  البيئة  مع  التنسيق  مهارة  -لدي   15
تتفق مع مطالب املجتمع.

16- ال أختوف من جماهبة املواقف اإلجتامعية أًيا كان نوعها.

17- أندفع إىل االنضامم إىل اجلامعات من خمتلف األعامر واألجناس.

18- أسعى إىل تطوير ثقتي بنفيس.

19- ال أشكو من مظاهر تتعلق بنموي اجلسمي واإلجتامعي.

20- أشعر باألمن واالطمئنان.

21- ال أشكو من نقص ف إشباع حاجايت البايولوجية والنفسية.
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22- لدي القدرة عىل ضبط انفعااليت.

23- ال أخاف من املجهول.

24- يمكنني أن أختلص من التوتر والقلق بطرق وأساليب منطقية.

25-  يل القدرة عىل اكتساب اخلربات املتنوعة واملختلفة واإلستفادة منها.

26- أمحل اجتاهات إجيابية نحو البيئة اإلجتامعية التي أتعامل معها.

27- ال أتردد ف التعبري عام يدور بخلدي.

28- أمارس نشاطي احلركي والفكري بشكل مستقل.

29- يل القدرة عىل توضيح أفكاري لآلخرين.

30- أتقبل االنتقاد بصدر رحب.

31-  أعرتف بخطئي بثقة عالية وبدون تطرف.

32-  ال أدع الغرور يسيطر عيل.

33-  ال خيدعني متلق اآلخرين يل.

34-  يل القدرة عىل قيادة اآلخرين.

35-  أحتمل املسئولية بالرغم من صعوبتها.
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36-  أمتيز باإلستقاللية.

37-  أكره االتكالية.

38- يل القدرة الفائقة عىل تطوير قابليايت ومهارايت.

39-  أضع أمامي طموحات منطقية وأسعى لتطبيقها.

40- ال أتردد ف إختاذ القرار وال أتراجع عنه.

41- ال أبالغ ف حب الظهور أمام اآلخرين.

42-  جلب االنتباه لدي قليال.

43-  عامل الغرية لدي ضعيف.

44-  أنا قليل الشكوى.

45-  يل القدرة عىل إلقاء التكلم والتحدث أمام اآلخرين.

46-  ال أتلعثم عند الكالم.

47-  يل القدرة عىل إمتام األعامل التي أبدأ هبا.

48-  يمكن االعتامد عيل ف املواقف الصعبة.

49-  أميش رافًعا رأيس وجسمي إىل األعىل.
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50- رصيح وصادق ف أقوايل وأفعايل.

51-  أواجه املصائب بشجاعة وال أهنار أمامها.

 -127( من  عليها  حصلت  التي  الدرجات  جمموع  كان  إذا   -
)102ـ  من  حصلت  وإذا  عالية،  بنفسك  ثقتك  أن  يعني  هذا   )153
عىل  حصلت  وإذا  هبا،  بأس  ال  بنفسك  ثقتك  أن  يعني  فهذا   )125
)75-102( فأنت حتتاج إىل تدعيم ثقتك بنفسك، أما إذا حصلت عىل 
)51 - 75( فأنت حتتاج إىل العمل اجلدي لتقوية ثقتك بنفسك وذلك 

املختلفة. العلمية  بالطرق 
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هل أنت عصبي أم ال؟
هنا مخسة أسئلة رسيعة.... أجب عليها بكل رصاحة وعفوية وواقعية 

بعيًدا عن احلالة املثالية ثم بعد ذلك انظر إىل النتيجة ف آخر املوضوع.

1( يف احلافلة يقف شخص عريض أمام الباب املخصص للخروج 
ويبدو أنه غري مستعد ألن يتحرك جانًبا ليتيح لك ولركاب آخرين النزول 

يف املحطة التالية... وأنت: 

أ- تدفعه جانًبا لتنزل؟أم 

ب- تربت عىل ذراعه وتنبهه إىل رضورة أن يتحرك من مكانه؟أم 

الوحيد  لست  ألنك  بمواجهته  آخر  شخص  يبادر  أن  تنتظر  ج- 
الذي يريد أن ينزل؟ 

2( أنت يف طابور دفع احلساب بالسوبر ماركت.. ويطلب رجل أن 
تسمح له بأن يسبقك ألن معه مشرتيات قليلة.. وأنت: 

أ- تقول له أن عليه أن حيرتم الصف كام فعلت أنت؟أم 

ب- ترتكه يسبقك فقط إذا كنت تقف ف الصف منذ مدة قصرية؟أم 

ج- تعطيه مكانك؟ 
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وبينام  أصدقائك..  مع  ستخرج  ألنك  مالبسك  أمجل  ارتديت   )3
عىل  الشارع  من  طينا  فتنثر  بجوارك  مرسعة  سيارة  متر  للقائهم  تسري 

مالبسك.. وأنت: 

أ- تسب وتلعن قائد السيارة؟أم 

قراصنة  الرعناء  السيارات  بقادة  حولك  من  للامرة  تندد  ب- 
الشوارع؟أم 

ج- من حسن احلظ أنك مل تبتعد كثرًيا عن املنزل، فيمكنك أن تعود 
لتنظف مالبسك؟ 

4( ألكثر من ساعة يشكو لك أحد أصدقائك من مشاكل خاصة به 
بطريقة تثري أعصابك.. وأنت: 

أ- تنصحه بأن يذهب لوالديه أو أن يذهب إىل حملل نفيس؟أم 

ب- ترسح بفكرك عام يقوله وقد أدركك امللل؟أم 

ج- حتاول أن هتدئه وتقرتح عليه حلوال هلا؟ 

5( يغضبك جًدا شئ أو شخص ما.. وأنت: 

أ- تثور وتقلب الدنيا عىل كل ما ومن حولك؟أم 

تندم  قد  فيام  تتورط  ال  كي  الترصف  أو  الكالم  ف  تترسع  ال  ب- 
عليه؟أم 
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ج- حتاول أن هتدئ أعصابك وأن تتعقل ف املوضوع؟ 

لحساب مجموع النقاط
اإلجابة أ = 5 نقاط 

اإلجابة ب= 3 نقاط 

اإلجابة ج= نقطة واحدة 

من 5 إلى 11 نقطة: 
أنت متحكم متاًما ف أعصابك، تتحاشى اخلناقات واإلصطدامات، 
يراك الناس هادئا ومساملا ال يمكن أن يضايقك شئ أو تشرتك ف مشادات 

ف املنزل أو عراك مع أصدقائك و زمالئك ف العمل أو املدرسة. 

أن  تتحاشى  وأن  غضبك  عاطفة  متاما  تلغي  أن  يمكن  ال  نصيحة: 
الغضب  وأقواهلم،  أفعاهلم  بعض  عىل  وتعرتض  اآلخرين  مع  ختتلف 

طبيعي ومن اخلطأ أن تكبت غضبك وعصبيتك بداخلك. 

من 12 إلى 18 نقطة: 
غضبك  تكبت  أن  دائام  تعرف  نفسك..  ف  متحكم  مرتن  أنت 
عن  التعبري  عن  تتنازل  أن  بدون  مبارشة..  مواجهات  ف  تدخل  ال  كي 
رأيك.. أنت معروف بربود أعصابك حتى ف احلوارات احلامية.. شكًرا 
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حتايش  ف  دائاًم  تنجح  أنت  التفاوض..  عىل  ومقدرتك  مرونتك  عىل 
االصطدام...مع عدم التساهل ف موقفك أو اهلرب من الرصاعات التي 

تدخل فيها.. التي تبقى دائام شفوية وبدون تفجرات... 

 من 19 إلى 25 نقطة: 
أنت مندفع جًدا.. التحكم ف أعصابك شئ ال تعرفه.. أنت تنفجر 
غاضًبا حتى ف التوافه بدون أن تنجح ف التحكم ف نفسك.. إذا عارضك 
احلظ أم أحد تبدأ بقذف األشياء التي حولك وخيرج من فمك ما ال يصح 
أن تنطق به.. وبعد مرور دقائق قليله.. تعود هادئا رزينا كام كنت من قبل 

وقد غفرت متاما عام فجر غضبك.. 

نصيحة: حتكم ف أعصابك كي ال ينفر الناس منك 
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هل أنت فضولية أم ال؟
قد يكون الفضول إجيابًيا حني يعني حب اإلستطالع هبدف التعلم 
هو  االختبار  هذا  ف  مايعنينا  ولكن  الوقائع  وتفحص  احلقائق  وكشف 
النوع السلبي من الفضول الذي يتعلق بالتطفل عىل اآلخرين إىل درجة 
التدخل ف شؤوهنم اخلاصه واإلهتامم بأمور التعنبنا والمتت إلينا بصلة. 
التسليه  جمرد  إىل  التطفل  أو  الفصول  من  النوع  هذا  أسباب  تعود  وقد 
من  اإلستفادة  إىل  أيًضا  حتى  الغريأو  مشكالت  عىل  اإلطالع  حب  أو 
املعلومات واألرسار بغية السيطرة عليهم أو إحلاق األذى هبم عن طريق 
إبتزازهم العيب ف أن هنتم بأمور صديقه أو زميلة هبدف مساعدهتا عىل 
حل مشكالهتا أو أن نتابع أخبارها فنفرح هلا ف نجاحها ونسعد لسعادهتا 
وهنائها. ولكن الجيوز أن نحرش أنوفنا ف ما ال اليعنينا خصوًصا حني 
حرية  نحرتم  أن  جًدا  املهم  التدخل.ومن  وعدم  جانًبا  البقاء  منا  يطلب 
نعتربه  كنا  مهام  عنا  تفصله  التي  املسافة  عىل  املحافظة  ف  ورغبته  اآلخر 
الذي ال يكون ف  الفضول  إن  يقال  مقرًبا وعزيًزا ومحياًم واحلق  صديًقا 

حمله اليلحق األذى بالغري فحسب بل أيًضا بصاحبه

إذ يقول املثل »من راقــب الــنــاس مــات هــمـًا«

إعرف نفسك ماعليك سوى الرد عىل األسئلة املطروحة بكل صدق 
وأمانه وإختيار واحد من االقرتاحات:
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1(  يف حال ترشفني فنجان من القهوة يف منزل صديقه وإذا بنظرك 
يقع عىل كشف حساهبا املرصيف.

الذي تركته عىل الطاولة أمامك ماذا تفعلني؟

أ ( تقرتبني من الطاولة لتتمكني من قراءته. 

ب ( تنظرين إليه خلسة.

ج ( تتجاهلني وجوده متاًما. 

2( يف حال انتقل إىل املجمع السكني الذي تقطنني فيه جريان جدد 
ماذا تفعلني للتعرف عليهم؟

القهوة  وتقدمني هلم  إليهم  فوًرا  تذهبني  املنزل  إىل  ينتقلوا  أن  ما  أ ( 
والشاي.

والرتحيب  التحية  إللقاء  باهبم  عىل  التايل  اليوم  ف  تدقني  ب ( 
وبجريهتم.

ج ( تنتظرين فرصة التقائهم ف الشارع لتتعرف إليهم.

3(يف حالة وصلت إىل زوجك رسالة بإسمه أثناء غيابه عن املنزل 
ماذا تفعلني؟

أ ( حتاولني قراءهتا قدر اإلمكان دون فتح املظروف.

ب ( تضعني الرسالة جانًبا إىل حني عودته.



217

تجارية عالمة  ذاتك    

من  إلقفاله  املظروف  إىل  تعيدينها  ثم  لقراءهتا  بدقة  تفتحينها  ج( 
جديد.

لدى  الدفع  صندوق  أمام  دورك  حلول  تنتظرين  كنِت  حال  يف   )4
بائع الصحف وإذا بشخصني وراءك يتحدثان ويثرثران ماذا تفعلني؟

أ ( حتاولني التنصت واالستامع إىل فحوى احلديث.

ب ( تصغني بإنتباه تام إىل كل التفاصيل إىل درجة أنك ال تالحظني 
حلول دورك.

ج ( تركزين عىل قراءة إحدى املجالت دون إعارة حديثهام أي انتباه.

5( يف حال كنت مارة من أمام منزل كانت غرفة اجللوس فيه مضاءة 
وستائرها مفتوحة ماذا تفعلني؟

أ ( تتباطئني ف مشيتك إللقاء نظرة عىل ماجيري ف الداخل.

ب ( تتابعني سريك.

ج( تلقني نظرة خاطفة دون التوقف.

هلا  زيارتك  لدى  منزل صديقتك  اهلاتف يف  6( يف حال رن جرس 
ماذا تفعلني؟

أ ( تتصفحني إحدى املجالت ريثام تنتهي من املخابرة.
ب ( حتاولني اإلصغاء إىل حديثها.
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ج ( تنتقلني إىل غرفة جماورة.

7( يف حال توقف زوجك للتحدث إىل وجه غريب عنك ماذا تكون 
ردة فعلك؟

أ ( تسألني زوجك عن هوية هذا الشخص الغريب.

ب ( التنبسني ببنت سفة.

ج ( تنتظرين أن يطلعك زوجك عىل هوية هذا الشخص.

8( يف حال تم توظيف زميلة جديدة يف مكتبك كيف تكون عالقتك 
هبا لدى انتهاء أول يوم عمل؟

أ ( ال تعرفني إال اسمها.

ب ( تعرفني قصة حياهتا.

عدد  وما  تعمل  كانت  وأين  ال  أم  متزوجة  كانت  إذا  تعرفني  ج ( 
أوالدها.

9( خالل إجراء خمابرة هاتفية تتشابك اخلطوط وتفاجئني بمداخلة 
غريبة بني شخصني ماذا تفعلني ؟

أ ( تقفلني السامعة عىل الفور.

ب ( تستمعني إىل كامل حديثهام.
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ج ( تصغني بعض اليشء ثم تشعرين بالذنب فتقفلني السامعة.

10 ( يف حال اختلفت صديقتك مع خطيبها كيف تترصفني؟

أ ( تتعاطفني معها وحتاولني مساعدهتا عىل ختطي املحنة.

ب ( تواسينها عىل أمل أن تطلعك عىل كامل القصة.

ج( تطلبني منها أن تطلعك برصاحة عىل سبب اخلالف.

إجمعي وقارني:
)1

أ ( )3( نقاط.

ب ( )1( نقطة.

ج ( )2(نقطتان.

)2

أ ( )3( نقاط.

ب ( )2( نقطتان.

ج( )1( نقطة.
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) 3

أ ( )2( نقطتان.

ب ( )1( نقطة.

ج( )3( نقاط.

)4

أ ( )2( نقطتان.

ب ( )3( نقاط.

ج( )1( نقطة.

)5

أ ( )3( نقاط.

ب ( )1( نقطة.

ج( )2( نقطتان.

)6

أ ( )2( نقطتان.

ب ( )3( نقاط.
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ج( )1( نقطة.

)7

أ ( )3( نقاط.

ب ( )1( نقطة.

ج( )2( نقطتان.

)8

أ ( )1( نقطة.

ب ( )3( نقاط.

ج( )2( نقطتان.

)9

أ ( )1( نقطة.

ب ( )3( نقاط.

ج( )2( نقطتان.

)10

أ ( )1( نقطة.
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ب ( )2( نقطتان.

ج( )3( نقاط.

إذا تراوح مجموع عالماتك بين )0و 10( نقاط
ف  التدخل  وال  اآلخرين  عىل  التطفل  الحتبني  أنك  الواضح  فمن 

شؤوهنم إىل درجة أنك ال تكرتثني ملشكالهتم والتأهبني بمعاناهتم.

بل كل ما هيمك هو حياتك اخلاصة وال تعنيك غري مشكالتك إىل 
درجة أنك مشغولة بأمورك وسجينة عاملك اخلاص، املهم أال تصبحي 
متتنعي عن مساعدة  وأال  الذات  االنغالق عىل  أو  االنطواء  ضحية هذا 
صديقتك، أو كل من حيتاج إىل يد املساعدة بحجة أنك ال حترشين أنفك 

وأنك لست بفضوليه. وتذكري الفرق التطفل عىل اآلخر واالهتامم به.

إذا تراوح مجموع عالماتك بين )11 و 20 نقطة( 
فأنِت حمبة لإلستطالع ولكن ليس إىل حد التطفل بل أنت فضولية 

ولكن الحترشين أنفك ف ما ال يعنيك.

فأنت بطبيعتك متيلني إىل اختيار األمور التي تستحق إهتاممك.فال 
يسرتعيك منها إال مايمس حياتك الشخصية.

ويطال مصاحلك اخلاصة حاويل أن تركزي أكثر عىل حتسني حياتك 
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وحل مشكالتك بداًل من حماولة تنظيم حياة اآلخرين.

إذا تراوح مجموع عالماتك بين )21 و 30 نقطة( 

فأنت فضولية إىل أقىص حد بل متطفلة أكثر من اللزوم.إذا مل حتجمي 
من  الكثري  ستخرسين  أنك  من  بد  ال  السلبي  الفضول  من  النوع  هذا 
األصدقاء وستفقدين ثقة اآلخرين بك. ال تبالغي ف تطفلك والهتتمي 

إال ف مايعنيك.

فأنت بغنى عن املشكالت التي جتلبينها لنفسك ويكفيك ما عندك.
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إعرف شخصيتك
التاليه وأجب بكلمة )أوافق( أو )ال أوافق(  إسأل نفسك األسئله 
ولكن بدون تردد وبرصاحه وصدق.ومن ثم ضع عالم)1( لك إجابة 
النتائج  واقرأ  امجع عالماتك  أوافق(ثم  بـ)ال  لإلجابة  بـ)أوافق( وصفر 

بدقة األنتقال إىل احللول.

1- من األفضل إخفاء مانفكر به عن اآلخرين.

2- اإلكثار من النقاشات يسبب لنا التوتر.

3- عادة مانعلم الوالدين باألفكار التي تدور بخلدنا حتى لو كانت 
ال تروق هلام.

4- علينا أن ننفذ مانعتقد به دون اإلنتظار ملن يرشدنا.

5- النجاح يأيت عادة جراء احلظ السعيد أو مع الكثري من املساعده.

عليها  يوافق  مل  لو  حتى  نتخذها  التي  بالقرارات  نثق  أن  علينا   -6
اآلخرون.

املخالفه  اآلخرين  لنصيحة  استجابة  املخاطرة  جتنب  رضورة   -7
لقرارتنا املتخذه.

8- القناعه يوجود مساواة مع اآلخرين.

9- التفكري العميق بالذات جيلب السقم.
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10- املساعدات التي قدمتها كانت ذات فائده حلياة اآلخرين.

)8 نقاط( فما فوق: أنت مخــيف.
وقوة  العاليه  شكيمتك  يظهر  املجموع  هذا  عىل  احلصول    -

حضورك....لكن ذلك يتطلب االعتدال ف بعض احلاالت...

رصامتك  ف  جيدون  قد  اآلخرين...ألهنم  مع  تكون  عندما  خاصة 
الشخصية أمًرا غري حمبب...كام ولدى مقارنة قدراتك باآلخرين ستجد 
إليك  اآلخرين  لنظره  اإلزعاج  بعض  لك  سيسبب  ذلك  لكن  تفوقك 

جراء الرهبه التي ختلقها عادة من حولك..

من )7-5 نقاط( : أنت أكثر صرامه مما تعتقد...
-  إذا كنت من هذه املجموعه فها يعني أن مستوى قوة شخصيتك 
صحيًحا... ماتعتقده  تنفيذ  عىل  يشجعك  األمر  املتوسط...وهذا  فوق 
حتى وإن كان صعب التحقيق فأنت تؤمن بتنفيذ أفكارك دون االنتظار 
للحصول عىل اإلتفاق ف اآلراء.... وهذه حاله تقودك...لفقدان الصرب 

مع اآلخرين األقل منك ثقة بأنفسهم...

من )4-3 نقاط( : أنت قليل الثقة بنفسك...
وهو  االختبار  نقاط  من  دونه  أو  املعدل  املجموعه  هذه  متثل    -
مايفرس طبيعه فقدان الثقة بالنفس التي ستكون عليها والتي ختلق عادة 

حالة الرتدد النفيس..وعدم السعي لتحقيق الطموحات الشخصية...
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ألنك ستعزوها لسوء احلظ والفشل املتكرر....وهذه احلالة تستنزف 
قدراتك الذاتيه مع األيام وجتعلك ف حالة دائمة من القلق واحلرية.

من )صفر إلى 2( :
 أنت بحاجه حقيقه إلرشادات لتقوية إرادتك

-  حصولك عىل هذه النقاط املتدنيه يؤكد تردي حضورك وتأثريك 
ويؤكد من جهة أخرى حاجتك املستمره لآلخرين...لتكون أكثر اتكاال 
وعدم  الشخصية  املبادرة  لفقدان  نتيجة  احلياتيه  ممارستك  ف  عليهم 
قدرتك عىل تقييم أي عمل دون موافقه أو طلب من اآلخرين ألهنم ف 

نظرك هم أصحاب اإلراده ف نشاطاتك...

كان  وإذا  الشخصية...خاصة  حياتك  عىل  سلبا  سينعكس  وهذا 
هلؤالء بعض النوايا الرشيرة جتاهك...

ولكن ال تقلق:
النصائح  للبعض....فإن  مفاجئه  االختبارات  نتيجة  كانت  إذا 

واإلرشادات التالية يقدمها اخلرباء تعيد لشخصيتك عنارص قويه..

1 - أجعل عقلك مسلًكا حلياتك: 

النجاح ف احلية يعتمد إىل حد بعيد عىل الدور القيادي لعقل اإلنسان 
ف تسيري دفة حياته والتحكم بترصفاته.

واالبتعاد عن هذه اخلصوصيه يعد قمة الضعف والوهن ف الشخصية.
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بعض  ف  البحث  عند  أوال  أفكارك  عن  بالكشف  عليك  لذلك 
األمور املهمه والشائكه ومناقشتها مع نفسك كال عىل حده....إلختيار 
املناسب منها والتي ستقودك إىل احللول املالئمه بعد تشخيص تلك التي 

الفائدة منها والتي قد تقودك إىل متاهه أنت ف غنى عنها....

2 - احبث عن أسباب جناحاتك السابقه:

التي  السابقة  الصعبة  القضايا  من  عرشة  برسعة  تتذكر  أن  حاول 
خضت رصاًعا فيها وتكللت جهودك بالنجاح ف حينا...كي تكون أكثر 
عنها  الناجم  النفيس  الضغط  وختفيف  احلالية  املشاكل  لتقبل  استعداًدا 

وإبعاد شبح االستسالم املهني.

فاألفكار اإلجيابيه السابقة تعترب سنًدا قوًيا ف أية حمنة ألهنا تغذيك 
بعنرص النجاح والتفاؤل..

3 - تعلم كيف تنمي براعتك يف احلدس وتوقع األحداث:

كافة  مراجعة  والصعبه....عليك  املصرييه  القرارات  إختاذ  عند 
اخللفيات العائدة للموضوع لتقييمها...

بأمور ال  املحتمله كي التفاجأ  التوقعات  كافه  أساسها  لتنمي عىل 
ختطر عىل البال...

القوى  موازين  قلب  يمكنها  صعبة  بمواقف  تواجهك  قد  والتي 
ضدك فاحلدس وتوقع األحداث تعترب من األمور الضوريه لبناء كيان 

برشي متني ال هتزه األعاصري واملواقف الصعبة.
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4 - حاول أن تكسب اخلربة من املواقف الصعبة:

احلياة مليئه باملواقف الصعبة والظروف غري املتوقعه...

وجتعله  اإلنسان  تصقل  ألهنا  عديده  فوائد  املنغصات  هلذه  لكن 
أصلب عوًدا لتكسبه خربة تعينة ف جتاوز املحن القادمة...

فاخلوف من الفشل يبعدك عن اكتساب الصالبه والقوة والعزيمه...

بل يضعك ف موقف الضعيف املرتدد من اإلقدام عىل اقحام مرافق احلياة...

عند ظهور أية بوادر من روح املخاطرة....فحاول أن تتجاوز ذلك 
باإلختالط واملناقشة والدخول ف معرتك احلياة بام فيها من جمازفه وفوز 

وخسارة...

وعليك تقبل النتائج برحابة صدر واإلستفادة من األخطاء...

5 - انظر إىل احلياة من زوايا أخرى :

الضعف  نقاط  إلستنباط  باآلخرين  حياتك  أمور  تقارن  أن  حاول 
فيها وحتويله أخطائها إىل دروس مفيدة ضمن حماوالتك لتكون القدوة 

ف تسيري أمور احلياة...

فكلام واجهت ظروًفا أخفقت ف معاجلتها فهي تكسبك خربة لتقييم 
احلياة من زوايا خمتلفه...

جراء  عليها  حصلت  التي  الفوائد  معرفه  من  تتمكن  خالهلا  فمن 
تلك الظروف القاسية التي مررت هبا...
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6 - كن مستعًدا لتقبل الفشل بروح رياضيه:

ينصح اخلرباء بعدم نكران الفشل بل حماولة نسيانه...لكن ذلك لن 
يكون سهال...

واالرتباك... بالغضب  الشعور  هو  فشل  لكل  املتوقع  الفعل  فرد 
ولتجاوز ذلك عليك العمل جاهدا إلزالة ردود الفعل السلبية هذه.

والبحث عن فرصة أخرى تنسيك ما انت فيه، وإذا تكررت األخطاء 
ف البداية...فال تصب باإلحباط ألهنا سرتشدك لتالف مثيالهتا باملستقبل 

ولكن عليك بالصب والرتوي وحسن التدبري.

7 - كن أكثر انفتاًحا وثقة باآلخرين :

الشخصية  قوة  لبناء  املهمه  العوامل  من  باملجتمع  اإلختالط  يعترب 
ومناقشة  األصدقاء  عىل  االنفتاح  تتطلب  ذلك  ومن  العكس  عىل  ألهنا 

الصعوبات الشخصية...

فأصحاب األفكار االنعزالية أكثر عرضة لإلصابة بالكآبه من الذين 
يناقشون سلبيات حياهتم مع اآلخرين...

لذلك عليك بالبحث عن األشخاص الذين يعانون نفس مشاكلك 
ليكون احلوار أكثر جدية ومنفعه واملحصلة أوسع شموال.
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اختبار األرقام
بينك وبني  أن ختتار  املوضوع ومعنى كل رقم  تقرأ  أن  قبل  الرجاء 
نفسك إحدى األرقام التي تستلطفها أو تعجبك ابتداًء من رقم1 وحتى 
رقم8 ) اخرت رقم واحد فقط ( »حدده بينك وبني نفسك« ومن ثم اقرأ 

التعريف أو املعنى التطبيقي للرقم.

__)6(__)5(__)4(__)3(__)2(__)1( اآلن...  رقم  اخرت 
)8(__)7(

اآلن اعرف شخصيتك ما هي :
الرقــــــــ »1« ـــــم

حيتويه  ما  كل  واىل  الكون  إىل  يرمز  الرقم  وهذا  يش.  كل  بداية  هو 
الرقم  ألن  أيًضا،  خفًيا  معنى  له  أن  إال  األقوى  الرقم  اعتباره  ويمكن 
واحد هو كل يش فهو بالتايل يعني كميه جمهولة وبسبب هذا املعنى نجده 
يثري بعض القلق والظلمة والفوىض وأخرًيا فهو يرمز إىل النفس البرشية 

النقية واألكثر إدراًكا. 

المعنى التطبيقي
إن صاحب الرقم واحد غالًبا ما يكون إنسانا متحفًظا لديه إحساس 
قوي بقوة شخصيته ويريد أن يميش منفرًدا فاحلياة وهو معارض للتقاليد 
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يكون  أنه  شخصيته  من  اخلفي  واجلانب  للتسامح  مفتقد  لسلطه  حمب 
شديد الغضب مليًئا باخلوف والرعب يمر بفرتات يظللها احلزن ولكن 

مع ذلك سيد نفسه ويتمتع بقدرات دفاعيه كبرية. 

الرقــــــــ »2« ـــــم

البرشي ورقم »2« يمثل اجلراءة  التناسل  هو رقم احلب وهو رمز 
وهو حيمل معنى اإلزدواجية والتناقض بني املتقابلني وهو رمز األضداد 

اخلري والرش والضوء والظالم والسعادة واحلزن والفضيلة والرذيلة.

المعنى التطبيقي 
صاحب هذا الرقم عاطفي وخيايل يعتمد عىل قوته فاإلقناع ولديه 
إنه  متاما  متناقضني  دورين  ف  القيام  يستطيع  حيث  مزدوجة  شخصيه 
والفن  والطبيعة  اجلامل  ويتذوق  فنيه  بمواهب  يتمتع  إجتامعي  إنسان 
وأكثر ما يطمع ف احلصول عليه هو احلب ال يمكن للرقم»2« أن يتطابق 
ثابتة ومستقره ولكن من املمكن أن يكون شخًصا ساحًرا  مع شخصيه 

شديد اجلاذبية لآلخرين. 

الرقــــــــ »3« ـــــم

هو رقم احلياة فهو يتكرر كثريا ف العقائد الدينية والكتابات السحرية 
وهو يرمز إىل العديد من األشياء منها الزمن والفلك واملوسيقى واهلندسة 

وهو رقم التفاهم الروحي واملعرفة والذكاء وكل الفضائل. 
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المعنى التطبيقي
شخص  أنه  عليه  مهارات  ذات  شخصيه  ذو  الرقم  هذا  صاحب 
الرقم»1«  من  النقيض  عىل  ولكنه   »1« رقم  مع  احلال  هو  كام  فردي 
يمكنه أن يقيم عالقات صداقه محيمة تشاركه اإلهتاممات وتبادل اآلراء 
بتفسري األمور  دائاًم ما يقوم  ثاقبة  برؤية  يتمتع  الذهن  أنه حاد  واألفكار 
مستخدًما معرفته ف إجياد معنى لكل األشياء وبسبب أنه متعدد املواهب 
فهو ينتقد نفسه ببساطه ويصدر أحكاما جيده عىل أعامله إن صاحب هذا 
الرقم يفيض بالطاقة واحليوية يقدر عىل أن ينال إعجاب اآلخرين وحياته 

احلقيقية ف العمل. 

الرقــــــــ »4« ـــــم

مبادئ  وإىل  االستقرار  إىل  ويرمز  الطبيعة  ينبوع  هو   »4« الرقم 
الرياضيات األوىل وإىل دوره الطبيعية بفصوهلا األربعة وإىل العامل بإجتاهاته 
اإلزدهار  مثل:  والطموحات  البرشية  الرغبات  كل  يمثل  وهو  األربعة 
واملجد والقوه والصداقة. إن هذا الرقم حيمل القوه والرجولة إنه مفتاح 

احلياة البرشية وهو يعني الصحة واجلامل واحلقيقة واإلنسجام والعدالة. 

المعنى التطبيقي 
إىل  وتتطلع  كثرًيا  احلياة  بشئون  هتتم  فإنك  رقمك  هو  هذا  كان  إذا 

العامل املادي من حولك عىل حساب العامل الروحي. 
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شجاع  صادق  فأنت  الفضائل  من  الكثري  يمنحك   »4« رقم  إن 
قادر عىل حماربة الظلم، سيد نفسك توحي دائام بالثقة ملن حولك مؤمن 
ولديك  عقلك  وحتكم  بمنطق  تفكر  ومنظم  واضح  تفكريك  بعملك 
ارتباط  بسبب  حدث  مهام  معتقداتك  عىل  الثبات  ف  والقوه  الكفاءة 
صاحب هذا الرقم باألرض واتصاله بالطبيعة فهو يتأثر بدوره الفصول 
األربعة، ورغم ثبات شخصيته فإن مزاجه يمكن أن يتبدل ويمر بفرتات 
من القلق والفتور ولكنه مع ذلك إما )أب طيب( أو )أم عطوف( تتحىل 

بالصرب والقلب الكبري. 

الرقــــــــ »5« ـــــم

والتغري  واحلركة  والنامء  بالنور  ويرتبط  واإلشعاع  احليوية  رقم  هو 
مع  الطيبة  والعالقات  اإلجتامعية  واحلياة  بالزواج  كذلك  ويرتبط 
اخلمسة  العنارص  وبني  بينه  يربطون  قديام  الصينيون  وكان  اآلخرين 

واأللوان اخلمسة األساسية 

المعنى التطبيقي
ألن الرقم »مخسه« يقع ف منتصف الطريق بني الصفر وعرشه فإنه 
بالتايل يمثل حلقة وصل بني كل األرقام، وبالتايل فإن هو من العالمات 
إذا كان هذا  أن تكون ف قلب األحداث،  التي حتب  القوية  الشخصية 
اُللغوية سواء ف الكتابة أو ف التحدث  هو رقمك فأنت متتلك القدرة 
وأنت كثري احلركة والفضول ملعرفة كل يشء رغم إنك قد تظهر أحيانا 

شارد الذهن.
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مركز  ف  يكون  أن  ومؤهل  كثرًيا  احلياة  حيب  الرقم  هذا  صاحب   
مشاعر  إثارة  وعدم  املواقف  احتواء  عىل  القدرة  يمتلك  ألنه  قيادي 

الغضب والعداء لدى مرؤوسيه. 

الرقــــــــ »6« ـــــم

هو رقم العطف والسالم ويعرب عن االنسجام، ويرمز أيًضا إىل الزواج 
الرقم يمثل أحيانا بمثلثني  بالكون. وقديام كان هذا  والتجدد واالرتباط 
ملتحمني سوًيا رمًزا إلحتاد عنرصي الطبيعة النار واملاء. ومن املمكن أن 

يعترب هذا الرقم السعي وراء الكامل واإلستفادة من التجربة واخلطأ. 

المعنى التطبيقي 
ولديه  واإلنجاز  العمل  ف  القوية  الرغبة  لديه  الرقم  هذا  صاحب 
األفكار واخلطط واملشاريع التي جتذب اآلخرين يتمتع باجلراءة واإلقدام، 
إال إنه يسبب لنفسه الكثري من املتاعب ويسعى دائام إىل األسلوب املعقد 
ف حياته ثم يبحث عن الراحه، هو طيب وسخي عطوف ورقيق، أكثر 
إحساًسا مما يظن الناس ولكنه رغم ذلك يشعر بالوحده إىل حٍد ما وهو 
ولكنه  مغامر  الوثيقه  العالقات  إلرتباطات  وينجذب  اإلستقالل  حيب 

حيتاج إىل قدر كبري من احلذر. 

الرقــــــــ »7« ـــــم
هو رقم احلارس وهو غامض ومقدس جيلب احلظ والثورة ويرمز 
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األرض  ونشاطات  السبع  الدنيا  ولعجائب  الشمسية  املجموعة  لنظام 
وشؤون البرش.  

الرقم »7« هو رقم روحاين يؤثر عىل نوعية الشخصية فمن املمكن 
أن تكون شديدة التدين أو من املؤمنني باخلرافات وغالًبا ما يكون بعقلك 
الباطن دور بحياتك بشكل أو بآخر، صاحب هذا الرقم يستسلم كثرًيا 
بأحالمه يؤمن بالقدر وأن كثرًيا من األمور التي تصيبنا تكون خارًجا عن 
إرادتنا. هو إنسان خملص ودود يتميز بالرقة وطيبة القلب يبدي ميال إىل 
الشفقة هيتم باجلوهر يشعر بالتجانس واالنسجام مع الطبيعة ويعرب عن 

حبه للطبيعة بحب احليوانات أو اإلهتامم باحلدائق والزراعة. 

الرقــــــــ »8« ـــــم

يرمز هذا الرقم للثقة واإلستقرار وكان يقرتن عند اإلغريق باملقدرة 
حيث يقول مثلهم )كل األشياء هي الثامنية( ويسمى برقم العدالة وذلك 
باإلمكان تقسيمه إىل أقسام متساوية وهو يعني اإلدراك احليس والتفاهم 

ويرمز إىل االنسجام العاملي وإىل البعث.
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اكتشفي نوع خجلك 
اطرحي عىل نفسك األسئلة التالية واشريي إىل اجلواب املناسب: 

1ـ تتلقني دعوة حلضور حفل ضخم؟ 

أ ـ البي الدعوة عىل الفور. 

ب ـ أتردد قلياًل ثم أذهب. 

ج ـ أتردد كثرًيا وقد أعتذر. 

2ـ طرح عليك سؤال غري متوقع يف جلسة عامة؟ 

أ ـ أجيب أو أعتذر بلباقة عن اإلجابة. 

ب ـ اشعر باإلرتباك واطلب طرح السؤال ثانية. 

ج ـ اتلعثم وال أعرف كيف اترصف. 

3ـ طلبت منك صديقة إعالن رأيك الرصيح بصديقة ثالثة؟ 

أ ـ احتدث بلباقة وال أقدم إجابة واضحة. 

ب ـ أقول رأي ثم أندم. 

ج ـ اصارحها أنني أفضل اعالن رأيي ف حضور الصديقة املعنية. 
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4ـ وجدت نفسك مظلومة يف موقف معني ــ مع العائلة أو العمل؟ 

أ ـ أدافع عن نفيس من دون تردد. 

ب ـ أشكو إىل صديقة مقربة. 

ج ـ أشعر بكأبة وبأس. 

مما  نفسك  إىل  مقرب  شخص  سلوك  يف  مايضايقك  هناك  5ـ 
حيرجك أحياًنا ؟ 

أ ـ أبحث عن فرصة مناسبة ألصارحه. 

ب ـ أتردد وأحاول اإلشارة للموضوع من بعيد. 

ج ـ الأستطيع املصارحة. 

النتيــــــجة 
إذا كانت معظم إجاباتك )أ(: 

ف  خاصة  اإلجتامعي«  »اخلجل  من  املواقف  بعض  ف  تعانني 
يساعدك  ٌأسلوًبا  متلكني  الضخمة.لكنك  احلفالت  أو  العامة  األماكن 
عىل ختطي اخلجل وحتيطني نفسك بالصديقات مما خيفف أو يبعد عنك 

الشعور باحلرج.. 

خجلك عموًما جيد وحمبب واليمنعك من الرصاحة التي تفضلينها. 
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نصيحتنا لك: 

يمكنك أن تكوين أفضل حااًل ف تشجيع اآلخرين عىل ختطي حاجز 
اخلجل ومعاملتك باملثل.

إذا كانت معظم إجاباتك )ب(: 
تعانني من نوعني من اخلجل اإلجتامعي والنفيس لكن بحدود وف 

مواقف معينة.. 

والغريب أن قدرتك عىل جتاوز اخلجل النفيس أحياًنا تفوق قدرتك 
عىل جتاوز اخلجل اإلجتامعي عموًما تستطيعني التكيف واإلنسجام مع 

حميطك من دون أن يكون اخلجل عائًقا كبرًيا. 

نصيحتنا لك: 

ترددك أحياًنا يربك اآلخرين، حاويل أن ختففي منه، وهذا سيجعلك 
أكثر جرأة ف بعض املواقف.. 

إذا كانت معظم إجاباتك )ج(: 
أنت بحاجة إىل بذل الكثري من اجلهد كي تتغلبي عىل خجلك الذي 
يشدك إىل العزلة ف كثري من األحيان دريب نفسك تدرجيًيا عىل الشجاعة 
عالقاتك  وعززي  عنها  الرتاجع  اليمكن  مواقف  ف  وضعها  عرب 

بصديقات وقريبات اليعانني من اخلجل. 
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نصيحتنا لك: 

التدريب اليومي عىل ختطي حاجز اخلجل حاجة ملحة وإال خرست 
الكثري من حقوقك. 

إلى أي مدى أنت قلق؟
ف  مبالغ  أنت  هل  ولكن  األحيان،  بعض  ف  قلًقا  يكون  إنسان  كل 
القلق؟ كيف تستطيع أن حتكم بأن قلقك سوي إىل حد ما، أو أنه قاس 
القياسات كميزان  إىل حد بعيد؟ ليس هنالك آالت خاصة إلجراء هذه 
احلرارة، ولذلك فإننا نقدم هذه اخلطوات ذات الداللة هنا لتبني لك ذلك. 

أن  الناس  بإمكان  فإن  القلق كاملرت،  لقياس  أداة  نملك  أننا ال  ومع 
يقوموا معدالت حاالت قلقهم الزائدة باملقارنة مع زمالئهم، ومن أجل 
متكينهم من قياس مقدار قلقهم وحتديد شدة حدته، فقد وضعنا االختبار 

الذايت التايل. 

وبالنسبة لكل هذه األسئلة التالية ضع لنفسك: 
- درجة )0( إذا كان جوابك: )كال (، أو ) نادًرا (. 
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- درجة )1( لإلجابة بـ : ) أحياًنا (. 
- درجة )2( لإلجابة بـ : ) غالًبا (. 

- )3( درجات إذا كانت إجابتك بـ : ) تقريًبا كل يوم (. 

- وأما األسئلة التي حتمل عالمة النجمة فهي متثل عوامل خطرية ف 
القلق الزائد، وهذه األسئلة جياب عليها بـ ) نعم ( أو ) ال ( فقط. 

- أعط لنفسك )3( درجات لكل) نعم ( و)0( لكل إجابة بـ : )ال(. 

األسئلة 
1- هل ترغب ف أن تكون أقل قلًقا؟ 

تفكريك  وتتملك  فجأة  تنبجس  القلق  من  مشاعر  تنتابك  هل   -2
وتشغله، وتكون مزعجة كالبعوض؟ 

3- هل جتد دائاًم شيًئا تقلق من أجله، ولو كان كل ما حولك جيًدا؟ 

4- كم عانيت من القلق وأنت طفل؟ 

5- هل أخربك اآلخرون عىل مقدار ما ) أنت قلق (؟ 

6- هل أخربك زوجك / أخربتك زوجتك، أو شخص قريب منك 
بأنك تقلق كثرًيا جًدا؟ 

7- هل جتد أن قلقك يغطي عىل قراراتك؟ 
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8- هل يفسد القلق أوقاتك الطبيعية؟ 

9- هل يرتكز تذكرك وانتباهك عىل وقت أو أوقات عوملت فيها 
بظلم أو خدعت بشكل غري عادل أو الئق، ويبقي تفكريك منشغاًل ف 

تلك احلالة؟ 

ليس هنالك آالت خاصة إلجراء هذه القياسات كميزان احلرارة، 
ولذلك فإننا نقدم هذه اخلطوات ذات الداللة هنا لتبني لك ذلك. 

10- هل ينتابك القلق من انقالب أصدقائك األوفياء ضدك. 

11- هل تفكر ف املوت وحيل بك اخلوف من ذلك؟ 

12- هل تقلق عىل صحتك بطريقة تعرف أنت أو يقول الناس عنها 
أهنا غري معقولة؟ 

13- هل تقلق كثرًيا من أجل املال؟ 

14- هل تعرف أنت أو أخربك أحد بأن أكثر خماوفك املقلقة غري 
معقولة؟ 

15- هل تشعر بأنك جممد ف مكانك أو أنك مشلول عن احلركة 
بسبب القلق؟ 

أو  الناس  يقوله  بام  فيه  ترغب  مما  أكرب  حد  إىل  هتتم  هل   -16
يعتقدونه عنك؟ 
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17- هل تعاين من ظواهر فيزيولوجية ناجتة عن التوتر والضغوط؟ 

18- هل متيل إىل االكتئاب نتيجة توقع حدوث خطر حمتمل أكثر 
مما تتوجه إىل عمل يشء ما ملواجهته؟ 

أو  )مسكنات  احلبوب  بعض  تتناول  أو  شيًئا  ترشب  هل   -19
خمدرات( عندما تكون قلًقا؟ 

بالذات  الثقة  من  اإلستفادة  عىل  قادر  غري  نفسك  جتد  هل   -20
عندما تكون قلًقا؟ 

21- هل جترت التفكري ف األمر املقلق نفسه مرة بعد أخرى؟ 

22- هل تشعر وأنت ف وسط النجاح وغمرته باخلوف أو ترقب 
رش من الوقوع ف اخلطأ أو حدوث سوء؟ 

23- عندما تكون وحيًدا هل ينتابك شعور باخلوف؟ 

خطري  واألمن  الثقة  عىل  احلصول  بأن  شعور  ينتابك  هل   -24
كركوب املخاطر أو مواجهة املصري؟ 

25- هل تشعر بالكبت واحلرمان أو اخلجل؟ 

26- هل متاطل وتسوف كثرًيا؟ 

27- هل تربيت أو غذيت عىل الشعور بأنه ال يشء يمكن أن يؤدي 
إىل ما هو حسن؟ 
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28- هل تشعر غالًبا بأن أمًرا سيًئا ما عىل وشك احلدوث؟ 

29- هل أحالم يقظتك متيل إىل الكآبة؟ 

30- عندما تفرز بريدك هل ينتابك إحساس منذر بالرش بأن أخباًرا 
سيئة تصل اليوم؟ 

31- هل تتجنب املواجهات والتحديات؟ 

32- هل أنت وحيد أكثر مما ترغب أن تكون فعاًل؟ 

33- هل تشعر بعدم األمن؟ 

أو  الفندق  ف  غرفتك  ف  خطأ  أو  سييء  هو  عام  تبحث  هل   -34
)البيت الذي استأجرته( فور دخولك إليها؟ 

35- هل جتد صعوبة ف الثناء عىل نفسك أو الثقة هبا؟ 

36- هل تعتقد بأنه ال أحد يفهم )حقيقة ما انت عليه(؟ 

37- هل جتد نفسك مشدوًدا إىل األفكار السلبية، حتى ولو كنت 
ف مزاج حسن؟ 

أو  ملضايقتك  موجود  أحد  دائاًم  كان  إذا  عام  تتساءل  هل   -38
حماولة استغاللك؟ 

39- هل متيل إىل نبذ ما عليه الناس السطحيون من مرح وتفاؤل؟ 
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40- هل يصفك الناس بأنك إبداعي أو خيايل؟ 

41- هل جتد من الصعب لديك أن تتخلص من النقد، أو أن ال تأبه 
به، حتي ولو كنت تعلم حقيقة أنه غري صحيح؟ 

42- هل تفشل ف أن تعيش وفق النامذج التي وضعتها لنفسك؟ 

43- هل تشعر بحاجة غري مستوفاة لديك لتوكيد الذات؟ 

44- هل تفقد نظرتك لألمور بسهولة، جاعاًل من القلق عىل أمور 
بسيطة ثانوية كام لو كانت إهتامًما رئيسًيا؟ 

ما سيًئا حيدث،  أن شيًئا  القلق من  بأنك جمرب عىل  45- هل تشعر 
نابًعا  ذلك  ويكون  املايل،  الوضع  اهنيار  أو  عمل،  صفقة  ف  كاإلخفاق 
يشء،  حدوث  من  تقلق  مل  إذا  بأنك  لديك  ومهي  أو  خراف  شعور  من 

فسيحدث، بينام إذا قلقت من أجله، فإن خماوفك ربام متنع حدوثه؟ 

46- هل تتعذب من اعتداءات فيزيولوجية أو جنسية أو نفسية ؟ 

47- هل عانيت كطفل من التعلق بأشخاص آخرين للحصول عىل 
األمن؟ وهل تصف طفولتك بأهنا غري مستقرة ؟ 

إستحواذية  اضطرابات  من  مظاهر  أو  حاالت  لديك  هل   -48
إستحواذية  أفكار  أو  مقاومتها،  تستطيع  ال  سلوكية  كعادات  قهرية، 
مصحوبة  الذعر  هجوم  من  حاالت  أو  رصفها،  تستطيع  ال  متطفلة 
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بمظاهر فيزيولوجية كالتعرق وازدياد نبضات القلب والتنفس الرسيع، 
أو حاالت من القلق واالضطراب الزائد تعاود الذهن؟ 

49- هل لديك تاريخ عائيل ) الوالدين أو األجداد ( ف حاالت من 
اضطرابات اليأس أو الوسواس القهري أو اضطرابات القلق والذعر أو 

سلب املمتلكات؟ 

50- هل لديك أي حالة صحية طبية شخصها الطبيب هلا دور ف 
القلق الزائد؟ 

التقويم  
1- من )0 - 25 (: لست تعاين من قلق زائد. 

املمكن،  أو  املحتمل  اخلطر  منطقة  أنت ف  من )26  - 75(:   -2
فربام تتولد لديك اجتاهات نحو القلق. 

القلق  من  الواقع  اخلطر  منطقة  ف  أنت   :)  150  -  76( من   -3
الزائد، وعليك بإستشارة اختصايص، فإن هذا القلق املفرط لديك غري 
جيد للصحة أو املشاعر أو الروح، وقد يعوق حياتك ف البيت أو العلم، 

وخاصة عندما تكون لوحدك وف مواجهتك مع ذاتك.
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مقياس التسلط الوالدي
*اإلجابة عن العبارات بـ )دائام ـ أحيانا ـ أبًدا( ما جتده مناسًبا لك 
ضع ثالث درجات )3( بـ )حيدث دائام( و درجتني)2( بـ) حيدث أحيانا( 

ودرجة واحدة بـ )نادًرا ما حيدث (. 

 املتوسط الفريض »40«.	

 الدرجة العليا »60«.	

 الدرجة املتوسطة »40«.	

 الدرجة الدنيا »20«.	

الفقرات 
1. يعنفني والداي بشدة إذا ما تأخرت ف العودة إىل البيت. 

2. يعاقبني والداي إذا ما ختاصمت مع شخص شكاين إىل أهيل دون 
معرفة اإلعتداء. 

3. يعاقبني والداي بشدة إذا ما تفوهن بألفاظ غري مقبولة إجتامعًيا. 

أعنف  اجلديدة  املالبس  بعض  رشاء  والداي  من  أطلب  عندما   .4
وُأذّكر بضوف العائلة املادية. 
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5. إذا ما طلبت من والدي زيادة مرصوف ال يعار لطلبي أمهية. 

6. حياسبني والداي بشدة إذا ما أمهلت واجبايت. 

7. إذا ما حدثت مشكلة ف البيت ورغبت أن أبدي رأيي ال يكرتث 
والداي بالرأي الذي أبديته. 

8. يلومني والداي إذا ما أرتديت مالبس منافية لتقاليد العائلة. 

البيت  إىل  أحد أصدقائي  ما دعوت  إذا  بشدة  والداي  يلومني   .9
دون أذن مسبق. 

10. يوبخني والداي إذا ما أمهلت مظهري بصورة متكررة. 

11. يعاقبني والداي ويتهامنني باألمهال إذا ما فقدت مبلًغا من املال 
أو فقدت ساعتي الثمينة. 

يعاقبني  أهيل،  علم  دون  احلاجيات  بعض  أخذت  ما  إذا   .12
والداي بشدة. 

13. يعنفني والداي بشدة إذا ما أكتشف أنني كذبت عليهام. 

منهام  طلبت  ما  إذا  أوامرمها  كل  إطاعة  والداي  مني  يطيل   .14
مرافقتهام ف زيارة أو سفرة. 

15. يعاقبني والداي إذا ما ترصفت ترصًفا غري مالئم مع شقيقي. 
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16. يعاقبني والداي إذا ما أقمت عالقة صداقة مع أشخاص أكرب 
أو أصغر مني سنًا بكثري. 

17. يعنفني والداي بشدة إذا ما ذهبت مع عدد من األصدقاء ف 
سفرة دون علمهام. 

18. يمنعني والداي من السهر إىل وقت متأخر ملشاهدة التلفزيون. 

19. إذا جلأت إىل الصياح أو التهديد ألحصل عىل ما أريد أعاقب 
حتى أسكت. 

20. حياسبني والداي بشدة إذا مل أساعد ف أعامل املنزل. 
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اختبار للسلوك المتطرف 
طريقة االختبار

إىل  تعصبك ونزعتك  منه مدى  اإلنتهاء  بعد  تعرف  اختبار  ييل  فيام 
العنف... وكل الذي عليه عمله هو قراءة األسئلة التالية واإلجابة عىل 

كل سؤال بإحدى اإلجابات التالية:- 

)نعم – ال - ال أدري(.

ملدى  تقييم  عىل  ستحصل  األسئلة  عىل  اإلجابة  من  انتهائك  وبعد 
تعصبك.

طريقة التصحيح:

 قم بوضع الدرجة 1 لكل سؤال أجبت عليه بـ»ال«.	

 قم بوضع الدرجة 2 لكل سؤال أجبت عليه بــ»ال أدري«.	

 قم بوضع الدرجة 3 لكل سؤال أجبت عليه بــ»نعم«.	

األسئلة :
1- أنا ضد كل ماهو يزعجني.

2- أجتنب كل مايثري أعصايب.
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1-  أفقد أعصايب عندما أهزم ف موقف أفشل فيه

2 - أتبنى أفكار معينة من الصعب اإلقالع عنها.

 3 -ال أستطيع حتمل ماهو غامض وغري واضح. 

4 -أشعر بالقلق والتوتر النفيس ف معظم األوقات.

5 -ال أستطيع تقدير ذايت.

6 -  أنا ف خالف دائاًم مع رئييس ف العمل و زمالئي.

7 -أحب التغيري.

 8 -ال أجد صعوبة ف داخيل عندما أتعامل مع من هو أعىل مني.

 9 -ال أحاول أن استمر ف حوار مع شخص خيتلف معي.

 10 -ألوم نفيس بشده إذا تفوق عىل أحد.

كانت  مهام  معه  أتعامل  أن  أحب  ال  شخص،  كرهت   11 -إذا 
الظروف.

 12 -ال أستطيع أن أسامح اآلخرين بسهولة.

 13 -انفعل ألقل األسباب.

 14 -قد أهتور عند اإلنفعال باللفظ أو بالضب. 
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15 -أؤمن بنظرية اإلعتدالية ف كل شئ وال أطيقها. 

16 - أتعصب جًدا إىل الطبقة التي أنتمي إليها. 

17 - استخدم الشدة واحلزم ف كل شئ ف حيايت. 

18- أتفاخر بعائلتي وبنفيس.

19- ال أستطيع تغيري مشاعري بسهولة. 

20- أحتدث دائاًم عن الشئ الذي أكره. 

21- ال أحب املجاملة حتى ف الكلامت. 

التقييم
	 .»69« : الدرجة العليا

	 .»46«: الدرجة التوسطة

	 .»23« : الدرجة الدنيا
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مقياس اإلتجاهات العدائية والتعصبية ضد المرأة
حيتوي هذا املقياس عىل عدد من الفقرات التي تقيس درجة مدى 
والتي  األفراد  لـدى  املرأة  إجتاه  والتعصبية  العدائية  اإلجتاهات  توفر 
يمكن أن يستفيد منها الكثري من الباحثني فــي خمتلف املجاالت النفسية 

واإلجتامعية والرتبوية ف قــياس العينة التي يرغبون ف قياسها.

طريقة التصحيح 
حيتوي املقياس عىل )32( فقرة ويتألف من ثالث بدائل:

)أوافق - ال أدري - غري موافق(

ال  الثانــــــــي  البديل  و  درجة   )3( أوافق  األول  البديل  يأخذ 
أدري )2( والبديل الثالث غري موافق )1(.

الفقرات
1. وظيفة املرأة إدارة البيت وتربية األوالد. 

2. ال يمكن بأي حال أن أساوي بني الرجل واملرأة. 

3. املرأة أقل ذكاء من الرجل.

4. جيب أن تكون املرأة مساوي للرجل ف مجيـــع احلقوق. 
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5. ال يمكن للمرأة أن تنجح ف ميادين العمل الشاقة.

6. جيب معاملة املرأة بالقسوة فهي ال تستحــــــــق االحرتام. 

7. املرأة املدرسة األوىل لرتبية الناشـــئ.

8. الزواج من املرأة رش البد منـه.

واألدبية  العلميـــة  اإلنجازات  من  الكثري  املرأة  قدمت   .9
واإلنسانية.

10. املرأة شيطان ف صورة إنسان.

11. جيب توجيه أعظم احرتام للمرأة ملا تتحمله من

أعباء العمل والبيت.

12. أشعر باالمتعاض حني تكون رئيستي امــــــرأة.

13. ال أملك الثقة باملرأة. 

14. جيب توجيه كل مظاهر االحرتام للمـــــــــــرأة. 

15. املرأة أقل منزلة من الرجل.

16. افرح إذا جاء إىل البيت مولًدا أُنثى. 
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17. جيب أن تنال كل امرأة حقها من التعليم.

18. ال أشاور أية امرأة ف أي قرار اختذه.

19. املرأة ال تقل نزاهة من الرجل ف جمــــــال اإلدارة. 

20. املرأة سبب تعاسة الرجل.

21.ال اختذ قراًرا بعد مشاورة املرأة )الزوجــة، األم( ف هذا القرار. 

22. التعليم للمرأة يفسد أخالقها.

23. املرأة أكثر صالبة ف مواجهة مشاكل كثيــــر من الرجال.

24. تنهار املرأة عند تعرضها ألبسط املشاكــــــل.

25. الغدر واخليانة من شيمة املرأة.

26. أشعر بالإلرتياح ف العمل حتى لو كانـــت مسؤولتي امرأة.

27. املرأة جيب أن ال خترج من بيتها إال عنــــد وفاهتا. 

28. املرأة مالك الرمحة. 

29. خروج املرأة إىل العمل يفسد أخالقهــــــــــا.
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بعض  ف  عليه  تتفــوق  مل  أن  الرجل  من  ذكاء  تقل  ال  املرأة   .30
األحيان.

31.املرأة أكثر مرونة من الرجل ف التعامــــــل  مع األخرين ف 
مجيع الظروف.

32. جيب أن تنبؤا املرأة أرفع املناصب ف الدولة.

التقييم 
 الدرجة العلـــيا هي )96(. 	
 الدرجة المتوسطة )64(.	
 الدرجـــــــــة الدنيا )32(.	
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مقياس تقدير الذات
*اإلجابة عن العبارات بـ ) دائاًم ـ أحياًنا ـ أبًدا( ما جتده مناسبا لك 
ودرجة  بـ)أحياًنا(   )2( درجتني  و  )دائاًم(  بـ   )3( درجات  ثالث  ضع 

واحدة بـ )أبًدا(. 

الفقرات
1. أحاديثي تثري إهتامم اآلخرين ف املواقف اإلجتامعية.

2. معظم الناس املحيطني يب يبدون أفضل مني.

3. أحب نفيس وأتقبلها كام هي.

4. أفسد أي يشء أملسه.

5. النجاح ليس مهاًم يل. اليشء املهم أن أحاول وابذل ما بوسعي 
من جهد.

6. استحق أن أكون حمبوًبا وحمرتًما أكثر مما أنا عليها اآلن.

7. اشعر أن الناس يكرهون وجودي معهم.

يستحسنه  مل  ما  جيًدا  عماًل   فعلت  إنني  من  واثًقا  أكون  ال   .8
اآلخرون.
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أقل  أنني  يعني  وهذا  اآلخرين،  عمل  بمستوى  ليس  عميل   .9
مستوى منهم.

10. سواء حضت أم مل أحض، فلن يالحظ أحد ذلك.

11. الفشل اجلزئي بالنسبة يل يعادل الفشل الكيل.

12. هيب الناس الذين هيتمون يب ملساعديت ف حالة حاجتي أليهم.

13. اشعر أنني عديم القيمة وال أقدم نفًعا.

14. اشعر أنني لن أفقد احرتام اآلخرين وحبهم حتى لو اقرتفت 
بحقهم بعض األخطاء.

15. انظر ملن هيتمون يب نظرة دونية.

16. ال احتاج ملدح اآلخرين حتى أكون سعيًدا أو أحقق اإلشباع 
النفيس لذايت.

17. لدي من املواصفات ما جيعلني متفاعاًل إجتامعًيا مع اآلخرين.

18. اعتقد أنني فاشل.

19. الشخص الذي ال يتفق معي ف الرأي يظل عىل حبه و احرتامه 
يل عىل نحو جيد.
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20. أهترب من املشكلة حتى ال أواجهها.

إهتامم  خالل  من  وقيمتي  خصوصيتي  يل  شخص  أنني  أرى   .21
الناس وعواطفهم نحوي. 

22. رأيي حول نفيس بالنسبة يل أكثر أمهية من أراء الناس يب.

التقييم
 الدرجة العليا 66.	
 الدرجة المتوسطة 42.	
 الدرجة الدنيا 22.	
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هل أنت 
)بصري ،سمعي،حسي(

1- عندما تتكلم:

أ - تتكلم برسعة.

ب - تتكلم بإعتدال.

ج - تتكام ببطئ.

2 - هل أفضل ما تتذكر:

أ - األشخاص، الوجوه، البيئة. 

ب - ما قيل، األصوات، األسامء. 

ج - احلوادث، األحداث، اإلنفعاالت.

3- هل تستظهر بــ:

أ - بتكرار الكتابة.

ب - إعادة الكالم ربام بصوت عال.

ج - بامليش والعمل املتكرر.
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4- هل يلفت إنتباهك:

أ - البيئة املحيطة بك.

ب - األصوات.

ج - احلركة.

5- عندما تتهجأ كلمة ما، هل:

أ - تتصور الكلمة.

ب - ترفع الصوت هبا.

ج - تكتبها.

6- هل تفضل:

أ - الرسومات التوضيحية.

ب - املوسيقى.

ج - الرقص والرياضة.

7- عندما تتبع تعليامت جتميع غرض ما، هل:

أ - تتبع التعليامت.

ب - حتب أن خيربك أحد هبا.
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ج - حتب العمل مع القطع.

8- هل متيل إىل القول:

أ - األمر يبدو جيًدا.

ب - أنني اسمعه جيًدا.

ج - أحس، أو أشعر أنه جيًدا.

9- عندما تقراء، هل:

أ - تفضل أن تقراء لنفسك بنفسك.

ب - حترك شفتيك عندما تقراء.

ج - تتابع السطور بأصبعك.

10- عندما تتذكر شاطئ البحر ما الذي تتذكره أواًل:

أ - منظر البحر والشاطئ.

ب - صوت األمواج ونسيم البحر.

بالسكينة  واإلحساس  قدميك  حتت  بالرمل  إحساسك   - ج 
ورائحة البحر.
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11- عندما تذهب لتنام، ماهو أهم أمر لديك:

أ - أن تكون الغرفة مظلمة.

ب - أن تكون الغرفة هادئة.

ج - أن يكون الفراش مريح.

النتيجة
النوع  من  فأنت  »أ«،  الفقرة  من  هي  اإلجيابات  أكثر  كانت  إذا 
من  فأنت  »ب«،  الفقرة  من  هي  اإلجابات  أكثر  كانت  إذا  البرصي.أما 
النوع السمعي.وإذا كانت أكثر اإلجيابات هي من الفقرة »ج«، فأنت من 

النوع احليس أو الشعوري.

مالحظة 
لكل نوع أو نمط.. خصائصه ومزاياه.. فليس نوع أفضل من نوع.. 
وإنام أن نسعى ف تعامالتنا مع الغري وأن ننوع من األنامط.. مثال إذا كان 
تتحدث  أن  فيستحسن  البرصي..  النمط  من  إليه  املتحدث  الشخص 
متخًذا أسلوبه.. خصوًصا إذا كنت ف مرحلة تفاوض أو إقناع أو غريه.. 
ومن وسعني الوقت.. فسأطرح موضوع األلفة.. فهو من أهم املواضيع 
خصوًصا فيام ذكرته عن التفاوض وغريه متخًذا أسلوب اجلذب لتنقله 

إىل ماتريد أو إىل أسلوبك أو وضعيتك ولتمسك زمام األمور.
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شخصيتك من رسمك 
الشكل  :)رسم  بإسم  املعروف  االختبار  عىل  االختبار  هذا  يعتمد   
 Draw( )اإلنساين( أو )اختبار رسم الشخص( أو )اختبار رسم الرجل

.)a person test

       وقد ابتدأ هذا االختبار كاختبار لذكاء األطفال عىل يد الباحثة 
األمريكية »فلورنس جود إنف« عام 1926، ولكنه تطور فيام بعد كأداة 
والراشدين  واملراهقني  األطفال  عند   الشخصية  لدراسة  يفيد  إسقاطية 
عىل يد الباحثة »كارين ماكوفر« ف العام 1949. وما لبث أن تعرض إىل 

تقنيات وتطويرات عديدة وال يزال.

أقل  ولكنه  قائامً،  الزال  الذكاء  قياس  ف  االختبار  هذا  واستعامل    
عىل  التعرف  جمال  ف  أما  األخرى.  الذكاء  اختبارات  من  وصدًقا  أمهية 
وهو  املفيدة.  االختبارات  من  فهو  ورصاعاهتا  وأساليبها  الشخصية 
بداخله  ما  يسقط  اإلنسان  أن  أي  اإلسقاطية  االختبارات  ضمن  يصنف 
فهم  يمكننا  وبذلك  الرسم  عىل  وقيم  وتصورات  وانفعاالت  أفكار  من 
عموًما  اإلسقاطية  االختبارات  وتتميز  شخصيته.  جوانب  من  عدد 
التحديد  حول  الباحثون  وخيتلف  الواحد،  لليشء  تفسرياهتا  بتنوع 
األكيد لظاهرة معينة. ولكن عملًيا تفيد هذه االختبارات ف التعرف عىل 
جوانب معينة ف الشخصية و السيام إذا ترافق إجراء االختبار مع احلوار 
مع الشخص نفسه حيث جيري تقدير درجة إحتاملية ظاهرة معينة وجدها 
الفاحص. وهذا ما يعرف بتجاوب املفحوص مع تفسري معني للفاحص 



264

تجارية عالمة  ذاتك    

مما جيعل مصداقية التفسري مرتبطة باملفحوص نفسه، وهذا مفيد ف العالقة 
وفعاليتها.  النفيس  التحليل  تفسريات  ذلك   ويشبه  املريض  مع  العالجية 
بل  النفيس  التحليل  ملعايري  فقط  خيضع  ال  اإلنساين  الشكل  رسم  وتفسري 
يعتمد عىل مفاهيم أخرى عديدة ترتبط بعلم نفس الفرد، وحتليل األشكال 
وداللتها، إضافة إىل التحليل اإلجتامعي والرمزي والنفيس العام، واعتامد 

املبادئ الكلية ملعنى الشكل وداللته )Gestalt (، وغري ذلك.. 

وف هذا االختبار يطلب من املفحوص أن يرسم إنساًنا ذكًرا أو أنثى 
مالمح  عن  االختبار  هذا  خالل  من   املفحوص  ويعرب  الكامل.  بالطول 
من  بداخله  ما  الرسم  عىل  يسقط  وهو  وسلوكه..  شخصيته  ف  هامة 
إجتاهات وانفعاالت ورصاعات ويشكل ال شعوري مما يساعد عىل تفهم 

نقاط هامة ف الشخصية سواء املرضية منها والطبيعية. 

املتعاونني  من  عدد  عىل  االختبار  ُأجري  القادمة  احللقات  هذه  وف 
هبدف الوصول إىل فوائد عملية وتطبيقية  من دراسة مالمح الشخصية 
العام  القارئ  يفيد  بام  وأيًضا  املجال،  هبذا  واملهتمني  املختصني   يفيد  بام 

ويعطي معلومات عملية عن هذا املجال الشيق واملفيد. 

والتحليالت والنتائج ف هذه احللقات يمكن  اعتبارها مالحظات 
أساسية ومبدئية، وبعضها متكرر ف عدد من الرسوم كام أن بعضها مثري 
الرسوم  من  أوسع  عينات  وعىل  تفصيلية  دراسة  من  والبد  لإلهتامم. 

للوصول إىل نتائج أفضل ومعايري تصحيح دقيقة.  
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                      )صاحب هذا الرسم شاب وعمره 35سنة(

خالصة تحليل هذه الشخصية 
  صاحب هذا الرسم يتمتع بذكاء واضح. وقدرة عىل تنظيم أفكاره. 
وهو حيب لفت االنتباه واإلهتامم لشخصه، ولديه القدرة عىل االعرتاض 
يستطيع  وهو  سنًا.  منه  أكرب  هو  من  عىل  التمرد  وأيًضا  الالذع،  والنقد 
اخلروج عىل املألوف ويرغب بذلك. ولديه ذوق فني عال، وحيب النظام 
والرتتيب والدقة لدرجة  وسواسية. ولديه اندفاعات عاطفية وانفعالية 
وهو  عموًما.  عواطفه  خيفي  أنه  كام  وتقييدها،  ضبطها  حياول  وهو 
املغامرة  حيب  وهو  اآلخرون،  يقبله  ألن  يسعى  ولكنه  كثرًيا  نفسه  حيب 
واألمان  التوازن  إىل  ويسعى   شديد،  داخيل  قلق  ولديه  والتجديد، 
وحيب  واحلذر.  النظر  ودقة  واجلدية  والتكتم،  بالرسية  ويتميز  واحلامية. 
أنواع الطعام، ولديه رغبات إعتامدية عىل اآلخرين. ومزاجه عصبي وهو 

حاد التعبري وعدواين وال يرىض بسهولة. 
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ويمكنه  السيطرة،  وحب  االنفعايل،  والضبط  بالعقالنية،  ويتميز 
ولديه  أعامله.  أداء  عن  ذلك  يعيقه  أن  دون  وتقييدها  املشكالت  إحاطة 

ضمري قاس وحياسب نفسه عىل أخطائها بشدة. 

       واالستنتاجات السابقة مأخوذة من املالحظات التالية يف الرسم:

ذكاء  ذلك  وف  اإلنساين  اجلسم  أجزاء  تكامل  الشكل  ف  1- يظهر 
وهو  الرسم،  اختبار  من  املطلوب  وحتقيق  األفكار،  تنظيم  عىل  وقدرة 
مع  متجانسة  الرسم  ذكورة  أن  إىل  إضافة  الكامل  بالطول  اإلنسان  رسم 

جنس املفحوص مما يوضح ثبات اهلوية اجلنسية وعدم اضطراهبا. 

2- يمثل الشكل شكالً ملهرج أو هبلوان ويديه بوضعية استعراض.. 
لالنتباه  لفت  وأيًضا  املألوف،  عن  واخلروج  التمرد  من  نوع  ذلك  وف 

واإلهتامم ودرجة من القوة واالعرتاض والنقد. 

3- من املالحظ ذوق فني عال، ووجود تكرار ف استعامل األشكال 
وحب  والتوازي  التوازن  عن  البحث  يعكس  مما  فيها  التناظر  ف  وأيًضا 

النظام والرتتيب والدقة وبدرجة وسواسية. 
التأكيد  مع  لألعىل  وقفز  حركة  بحالة  للشكل  العامة  الوضعية   -4
عىل رسم خطوط متعددة لألرض.. وف ذلك طفولية وحركة  ومغامرة 
وبحث عن االستناد. وأيًضا يدل عىل وجود اندفاعات عاطفية وانفعالية 
ولكن بشكل حمصور ومقيد  ومسيطر عليه.. حيث بدت القفزة وكأهنا 
نصف قفزة أو قفزة خفيفة مشدودة ثانية  إىل األرضية، وف ذلك زيادة 
ف الضبط االنفعايل وإخفاء للعواطف. وتتأكد هذه املالحظة من خالل 
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استعامل األشكال اهلندسية ف الرسم بدالً عن اخلطوط االعتيادية. 

الذات  وحب  النرجسية  يعكس  الشكل  ف  العام  التوازن   -5
والبحث عن التقبل من اآلخرين. 

6- وجود غطاء للرأس وقبعة بشكل مثلث مع التأكيد عىل األرضية، 
يعكس القلق العام وحماوالت للتوازن والبحث عن األمان واحلامية. 

7- معامل الوجه واالنفعاالت غري واضحة التعبري وف ذلك إخفاء 
خاصة. والعيون  حدة  فيه  والشكل العام للوجه  وجدية.  وتكتم  ورسية 
عىل  وأيًضا  املفحوص  لدى  النظر  دقة  أمهية  عىل  تدل  املفتوحة  الدائرية 

احلذر واخلوف وحماولة ضبط ذلك. 

من  البطن  منطقة  عىل  تأكيد  وهناك  نسبًيا  وكبري  دائري  البطن   -8
خالل أشكال من مربعات صغرية ثالثة متثل أزراًرا، وف ذلك داللة عىل 
رغبات االحتواء واألخذ واإلعتامدية واإلجتاهات الفموية وحب الطعام 

واالمتالء والسيام أن الفم دائري ومفتوح. 

وتربز  وعدوانية.  حدة  ذلك  وف  حاد  مثلث  بشكل  اليدين   -9
األشكال  وهذه  والقبعة،  الرأس  وف  القدمني  ف  أيًضا  احلادة  األشكال 
ومستطيلة  ومربعة  دائرية  أشكال  مع  ترتافق  املتكررة  الناتئة  احلادة 
ويعكس ذلك حماوالت الضبط االنفعايل، ولكن الرصاع ظاهر وواضح 
وعىل  اإلجتامعي،  االتصال  قلق  عىل  يدل  مما  والعصبية،  احلدة  لصالح 

غلبة املزاج العصبي والتمرد وعدم الرضا. 
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حمدًدا  كان  الرسم  كل  ف  اخلطوط  استعامل  أن  املالحظ  من   -10
عام  بشكل  مغلقة  اخلطوط  وهذه  ومتعمد..  ومسبق  عقالين  بشكل 
ومقفلة وجمزأة وف ذلك تطور واضح للضبط االنفعايل وحب السيطرة 
وإحاطة املشكالت واالنفعاالت بشكل ال يؤثر عىل النتيجة العامة  وهي 

تكامل الشخصية واالنجاز املطلوب. 

11- نظرة أخرية هلذا الشكل.. الصعود واهلبوط ف احلركة العامة 
يدل عىل تغريات ف املزاج متناوبة )رسور - اكتئاب( واملثلث احلاد فوق 

الرأس يمثل الضمري القايس وحماسبة النفس املستمرة عىل أخطائها. 

تحليل الرسم الثاني

)صاحبة هذا الرسم امرأة وعمرها43سنة(   

خالصة تحليل الشخصية
القبول  عن  وتبحث  والتناسق،  الرتتيب  حتب  الرسم  هذا  صاحبة 
اإلجتامعي. وهي إجتامعية ودبلوماسية ولكنها مرتددة ف كالمها، ألهنا 
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للنقد،  حساسة  حوهلا، وهي  جتري  كثرية  أشياء  عىل  توافق  وال  انتقادية 
وهي حتب )القيل والقال( ولكنها تنتقد نفسها وحتاسبها، وذوقها العام 
ف  مرتددة  وهي  التوفري،  ف   ولع  ولدهيا  و)كالسيكي(،  وحمافظ  جيد 
وحتاول  وهجومية  قوية  وهي  كثرية،  أرسار  ولدهيا  اإلجتامعية  عالقاهتا 

ضبط ذلك، كام أهنا طموحة وحتب نفسها ولدهيا خميلة هندسية جيدة. 

واالستنتاجات السابقة مأخوذة من املالحظات التالية ف الرسم:

1- الشكل العام فيه دقة وحساسية وأناقة، وفيه تأكيد عىل األنوثة 
من خالل الثياب والشعر وحلية األذنني )األقراط /احللق(. 

حب  ذلك  ويعكس  الشكل  ف  بالتناظر  عام  إهتامم  هناك   -2
الرتتيب والتناسق والدقة وهذا من الصفات الوسواسية ف شخصيتها. 
والسعادة  الفرح  عن  تعرب  وال  أساًسا  ودبلوماسية  إجتامعية  واإلبتسامة 
العام  التعبري  أن  كام  )آيل(،  أوتوماتيكي  بشكل  مرسومة  إبتسامة   فهي 
ال  ولكنها  شيًئا  تقول  أن  تريد  أهنا  عىل  يدل  والعيون  الوجه  مع  للفم 
تقول والنتيجة هي الرتدد والسكوت، واحلاجب األيمن مرفوع بشكل 
وإدانة  وتذمر  نقد  عىل  ذلك  ويدل  األيرس  احلاجب  مع  مقارنة  واضح 
وعدم رضا عىل ما جيري حوهلا، ولكن دون نطق واضح خشية الرفض 
اإلجتامعي وعدم  استحسان اآلخرين، ويعكس احلاجب املرفوع أيًضا 
املتكرر  الذايت  والنقد  اللوامة(  و)النفس  القاسية  الذاتية  املراقبة  وجود 
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للنقد.  احلساسية  وأيًضا 

من  عليهام  إضاف  تأكيد  وهناك  واضح  بشكل  كبريتان  3- األُذنان 
خالل رسم احللية. ويدل كرب األذنني عىل أمهية السامع، وأيًضا يدل عىل 
اإلهتامم )بالقيل والقال(، وثقب األذنني مع احللية  القاسية الكبرية نسبًيا 
)وهي دائرية وطويلة(.. يدل عىل الشعور بالذنب ومعاقبة النفس، وال 

سيام فيام يتعلق بالسامع والقيل والقال ونقل الكالم. 

اإلهتامم  عىل  ذلك  ويدل  وأناقة  ذوق  وفيها  حمتشمة  الثياب   -4
بالظهور بشكل حمتشم ومقبول وأيًضا يدل عىل الذوق العام. 

يدل  مما  واضحة  وغري  مفتوحة  غري  واألصابع  منقبضة  اليدان   -5
وصعوبة  التوفري  عىل  يدل  أخرى  جهة  ومن  والتسرت،  اإلخفاء  عىل 

االتصال اإلجتامعي باآلخرين والرتدد ف العالقات اإلجتامعية. 

الكتفني  عرض  والسيام  واليدين  للجسم  العامة  الوضعية   -6
استعداد  وضعية  عىل  يدل  املنثنية  والسواعد  املنقبضة  اليدين  مع  الزائد 
وقوة،  وغضب  للجمهور  مواجهة  ذلك  وف  وعدوانية..  هجومية  
ويدل عىل وجود مشاعر عدوانية مكبوتة وهي حتاول ضبطها وتعديلها 
النزعات  هذه  ولكن  الربيء  والوجه  اإلجتامعية  اإلبتسامة  خالل  من 

واملشاعر تظهر بشكل أو بآخر. 
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7-  اجلسم يبدو طويالً من  خالل الساقني والقدمني ووضعية القامة 
املنتصبة كام أن الرقبة طويلة وف ذلك طموح وتعايل ورغبة ف الطول. 

دقيقة  املستعملة  اخلطوط  أن  نجد  الشكل..  هلذا  أخرية  نظرة   -8
الفراغية  للرؤية  مراعاة  فيها  القدمني  وضعية  أن  كام  الشطب  وقليلة 
جيدة  وفنية  هندسية  خميلة  ذلك  وف  واإلجتاه  امليل  حيث  من  اهلندسية 

إضافة إىل الثقة بالنفس والنرجسية.
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المزاج والشخصية.. عالقة تنافر أم تناغم؟
يرى كل من   )باس وبلومن Ploimn & Buss( أن للمزاج  تاريخ 
اجلذور  من  للمزاج بالرغم  الطويل  التاريخ  قصري، وهذا  وماض  طويل 
وف  أوربا  ف  سائًدا  كان  الذي  اإلعتقاد  فإن  امليالد   قبل  ما  له  التارخيية 
عىل  يعتمد  اإلنسان  سلوك  أن  النهضة   عرص  وف  الوسطى،  العصور 
البلغمي، والدموي،  املزاج  ف  واملتمثلة  األمزجة   توازن  عدم  أو  توازن 
ف  موجودة  املواد  هذه  من  مادة  لكل  وأن  والسوداوي،  والصفراوي، 
جسم اإلنسان، ولكن إذا هيمنت مادة من هذه املواد فإن مزاجه سوف 

يتأثر حسب طبيعة تلك املادة.

فاملزاج هو ظاهرة ذات طابع خاص متميز ف طبيعة الفرد االنفعايل،  
تشمل رسعة تأثره بالتحفز االنفعايل، ورسعة قوة استجابته التي ألفها، 
وشدته،  املزاج  ف  التذبذب  خصوصيات  احلايل،  ومجيع  مزاجه  ونوعية 
إذ تعتمد  هذه الظاهرة عىل التكوين الوراثي، وعىل الرغم من أن هناك 
املوت«،  وحتى  الوالدة  من  بدًءا  يتغري  ال  املزاج  »أن  مفاده:  افرتاًضا 
ويمكن للمزاج كام هو احلال لبنية اجلسم، والذكاء أن يتغري ضمن حدود 
عن  واجلراحية، والغذائية، فضالً  العالجية  التأثريات  طريق  معينة، عن 

طريق التعلم واخلربات.

وكياموية،  تكوينية،  مستويات  عدة  أن  تؤرش  حقيقة  هناك  ولكن 
وأيضية، وعصبية  متنح للفرد منذ الوالدة، وتصبح سمة لشخصيته، وأن 
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التبدالت والتغريات التي تطرأ له ممكنة، ولكنها حمدودة.

  ويعتقد قديام أن املزاج يعود أصله إىل الوراثة، وأن األخالط األربعة 
أن  تقرره، إال  التي  هي  اجلسم  الصامء، وبنية  والغدد  اجلسم  ف  املوجودة 
هناك دليالً معارًصا  يقول: »أن مزاج الشخص يتأثر بالتعلم إىل حد كبري«.

املزاج،  لتكوين  إفرتاضات  وبلومن( ثالثة  من )باس  كل  ويضع     
استعدادات  من  بعدد  حياهتم  يبدون  األطفال  أن  يرى  األول  اإلفرتاض 
تؤكد  وهي  واسعة،  الفطرية  امليول  هذه  وتكون  املوروثة  الشخصية 
بشدة أشكال خمتلفة من سامت الشخصية، أما االفرتاض الثاين فريى أن 
 ، الشخصية  ف  الفردية  الفروق  من  الكثري  حتدد  املوروثة  االستعدادات 
اإلفرتاض  للوراثة، بينام  األوىل  بالدرجة  ترجع  الترصفات  بعض  أن  أي 
الثالث يرى أن امليول املوروثة الواسعة تقوم البيئة بتدعيمها، وحتويرها.

     لقد تأثر علامء الشخصية البولنديون ف رسم العالقة بني املزاج 
)توماسسسكي  هبا  تقدم  التي  النشاط   - الفعل  بنظرية  والشخصية 
Tomaszewaki( التي هي ف الواقع امتداد لوجهات نظر )فيجوتسكي  
Vegotsky (، فالشخصية تعد النظام املركزي الذي ينظم  النشاط الذي 
اآلليات  من  جمموعة  إهنا  عن  تكامله، فضالً  عىل  الفرد، وتعمل  به  يقوم 
التنظيمية املناسبة التي تشكل ف أثناء قيام الفرد ضمن سياقات وبيئات 
يتبع  الفرد  نشاط  أن  العالقة  تتضح  هنا  ومن  معينة،  إجتامعية  تارخيية 

حسب مزاجه وحسب االنفعاالت التي يمر هبا.
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وف  هلا،  يتعرض  التي  االنفعاالت  نوع  ف  تتأثر  الفرد  فشخصية 
فمثالً  سائد،  مزاج  أو  متميز  معني  لنمط  انفعالية  استعدادت  هيمنة 
التوجس الذي ُيبديه الفرد ملوقف معني يدل عىل حالته املزاجية من عدم 
االرتياح بينام ف موقف آخر فيه نوع من الرضا، والشعور بالسعادة فإن 
تعدل  أن  بوسعها  البيئة  أن  شك  وال  االبتهاج،  إىل  متيل  املزاجية  حالته 
املزاج ولكن هناك عدد من القيود فأثر بيئة معينة يعدل جزئًيا من املزاج، 
جذرًيا  يغري  أن  يمكن  ال  البيئة  من  الشديد  الضغط  البعيد  املدى  وعىل 
النفس  علامء  من  جعل  وهذا  للمزاج،  الوراثي  الطبيعي  االستعداد  من 
باجلوانب  اإلهتامم  من  أكثر  الذكاء  ومنها  املعرفية  اجلوانب  عىل  يركزون 
إهتامماهتم  شغلت  التي  السمة  هو  الذكاء  وكان  املزاج  ومنها  اإلنفعالية 

البحثية ف تناول لظاهرة الفروق الفردية وقياسها.

 إال أن النظرة احلديثة للمزاج كأساس انفعايل للشخصية جيعل الفرد 
متميًزا بذاته وهو ال يمكن إن يكون كذلك أال إذا اختلف عن اآلخرين 
تتضمن  التي  وميوله  االنفعالية، ودوافعه  وحالته  إستجاباته  أساليب  ف 
متيزه  والتي  اليومية،  املتكررة  ترصفاته  خالل  من  الفرد   سلوك  قياس 
يميلون  بطبيعتهم  أفراد  فهناك  العادية  املواقف  ف  األفراد  من  غريه  عن 
الذات  وإظهار  االنبساط  إىل  يميل  األخر  البعض  حني  ف  االنطواء  إىل 
ف املواقف العادية التي ختلو الظروف والبواعث االستثنائية بالنسبة هلذا 
يمثل  فإنه  الذكاء  اليومي، أما  من سلوكه  نموذًجا  أنه  يبدو  ما  ألن  الفرد 
أقىص األداء يتحدد ف ما يمكن أن يقوم به الفرد ف املواقف التي حتتاج 
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إىل حل املشكالت الذهنية املختلفة والتي تواجه الفرد،  والتي يتعني فيها 
استخدام ذكائه، وقدراته املختلفة.

يزوده  الذي  االنفعايل  التنظيم  يشمل  للفرد  النفيس  التكوين  إن     
بينام  االنفعالية  احلالة  عىل  يعتمد  والذي  ودوافعه،  السلوك  بغايات 
وظيفة  وتكون  الدوافع،  هذه  حتقيق  بطرق  يتعلق  للفرد  املعرف  التنظيم 
حتقيقها، وإشباعها  طرق  ورسم  الفرد  دوافع  خدمة  هي  العقيل  النشاط 
كانت  معقًدا  التكوين  هذا  كان  الفرد، فكلام  بتكوين  تتأثر  ما  غالًبا  التي 
السبل أمام حتقيق تلك الدوافع متغرية ومتعددة، وعىل العموم ينظر إىل 
احلالة  بإختالف  خيتلف  ما  حد  إىل  ثابت  انفعايل  أساس  أنه  عىل  املزاج 
العقلية ويامثل حالة اجلسم ف خمتلف أوضاعه والتغريات االنفعالية التي 
املزاجية  املنظومات  عليها  تطلق  حياته، والتي  ف  الفرد  يواجه  بام  ترتبط 
بالدوافع  تفرس  التي  النزوعي  االنفعايل  النشاط  أساليب  تتضمن  التي 
املزاجية  وسامته  ورغباته  الفرد  ميول  ف  التنظيم  هذا  ويظهر  املختلفة، 
والثاين:  املوقف  أمرين، أوهلام:  عىل  يتوقف  وتأثرياته  االنفعايل  والنشاط 
الفرد وحالته اجلسمية، والعقلية، فاالستعداد للتأثري االنفعايل خيتلف من 
فرد إىل آخر، وخيتلف ف الفرد الواحد من وقت إىل آخر وذلك حسب 
أو  التعب  حالة  ف  فالفرد  مؤقت،  دائم، وبعضها  فطري  بعضها  عوامل 
الراحة واملرض ، أو الصحة، واملرح أو االكتئاب، نجده أكثر استعداًدا 
االنفعايل  للتأثري  االستعداد  أخرى،  ويتوقف  بطريقة  عنه  معينة  بطريقة 
إىل حد كبري عىل احلالة الغدية، والعصبية، والشخصية، وعىل ما جيري ف 
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اجلسم من عمليات  اهلدم، والبناء والعمليات الكياموية املختلفة، وهذا 
اجلزء من االستعداد يطلق عليه باملزاج. 

أو  االنفعال  رسيع  أنه  نقول   الفرد   شخصية  نصف  حينام  ولكن     
سريها   وطريقة  االنفعالية  حياته  مظاهر  نصف  أننا  االنفعال، أي  بطيء 
يومه   الواحد  يبدأ  أن  حيدث  Temper( كذلك  نسميه )الطبع   ما  هذا  و 
أو  غاضًبا  أو  مرًحا  نراه  كذلك  طويلة  مدة  انقباضه  ويستمر  منقبًضا 
الظاهرة  هذه  أسباهبا  زوال  بعد  حتى  طويلة  ملدة  يستمر  نراه  ثم  مشمئًزا 
إذ  املزاجية،  احلالة  عن  املزاج  وخيتلف   .)Mood مزاجية  )حالة  تسمى  
إن احلالة املزاجية تكون نمطا انفعالًيا وقتًيا، ف حني يكون املزاج دائمًيا 

مستمًرا ويكون الطريقة امُلميزة للفرد ف توافقه مع احلياة.

    فالفرد الذي لديه استعداد لالبتهاج أو يكون مبتهج حسب مزاجه 
يستجيب بطريقة قابلة أن ُيتنبأ هبا.

   إن املزاج ُيبنى عىل ما لدى الفرد من الطاقة االنفعالية  التي يتزود 
احلالة  تالحظ  أن  ويمكن  وراثًيا  أساًسا  تعد  والتي  طفولته  بداية  من  هبا 

املزاجية للفرد ف طباعه، ومشاعره ونوع انفعاالته أو بطئها.

  وملا كان املزاج حيدد سلوك الفرد فإن هذا السلوك هو األداء الذي 
ف  التكيف  أو  التوافق  أحداث  ف  حماولته  نتيجة  نريد، ويتغري  ما  يعطينا 

البيئة ومواجهة الظروف اجلديدة.

  إن املزاج الذي ولدنا به يرتك ف كل فرد حاجة جيب إن تتم إشباعها 
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يوميا كام يرتك أثره، وبصامته عىل كل فعل من أفعالنا وجيعل هذه األفعال 
مميزة هلذا الفرد دون غريه ويمكن مالحظة هذه األفعال ف حياتنا اليومية 

واختالف األفراد فيها. 

   ويرى )فيلب فرنون Vernon( أن املزاج يتأثر بعوامل بيئية كثرية 
كمعاملة الوالدين، إال أنه ال يوجد فروق واضحة ف املزاج بني األطفال، 
ويذكر )مورينو Moreno( أن الطبيعة لن متكن الطفل أن يأيت هلذا العامل 
يتم  املزاج  Provenc( أن  يرى )بروفنس  بينام  شكل،  ودون  مزاج  دون 

تعزيزه الشعورًيا أثناء فرتة الطفولة.

    وحينام ترتبط الصفة بالوراثة ارتباًطا كثرًيا كلام كانت أقل قابلية 
والذكاء  اجلسمية  الناحية  وهي  للشخصية  األساسية  والعوامل  للتعديل 
واملزاج تتقرر بالوراثة وال تتأثر أال قليالً بالظروف التي تيل امليالد، ولكن 
يقل  ال  آخر  نشاط  هناك  وإنام  فحسب  بيولوجيا  ليس  بنشاطه  اإلنسان 
نظرة  اإلنسان  إىل  الباحثون  ينظر  وحينام  النفيس  النشاط  وهو  عنه  أمهية 
بيولوجية  وحدة  بوصفه  يتجزأ  ال  واحدة  وحدة  ويعدونه  شاملة  كلية 
ونفسية وإجتامعية، فإن هذا التصور حيتم عىل من يدرس النشاط النفيس 
االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  واإلتزان  التغري  حاالت  من  يعرتيه  وما  لإلنسان 
هذا التصور، واحلقيقة حينام يتناول باحث اجلانب البيولوجي، واجلانب 
ما  أن  إذ  الواقع  ف  بينهام  يفصل  أن  يمكن  ال  اإلنسان  سلوك  ف  النفيس 
النشاط  كان  وإذا  صحيح  والعكس  نفيس  هو  بام  يؤثر  بيولوجي  هو 
البيولوجي أمر ال مفر منه لإلنسان فإن النشاط النفيس يعد أيضا كذلك.
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واإلجتامعية  املادية  بيئته  يتحدد  وشخصيته  الفرد  سلوك  أنامط  إن 
التي تؤثر فيها ويتأثر هبا وهذا التفاعل الديناميكي يعود إىل عدة عوامل 
بعضها يرجع إىل مقومات حالته السلوكية وتعد شخصية الفرد املحصلة 

النهائية هلذا التفاعل ولذا تكون املصدر الرئييس جلميع املظاهر النفسية.

  لقد اعتقد )فرويد Freud( بوجهة نظر جربية بام يتعلق باإلنسان 
بواسطة  مسبًقا  مقرًرا  كان  األحالم  وحتى  فيه  ويفكر  تعلمه  يشء  فكل 
احلياة  غريزة  بقبضة  دائام  فنحن  داخلنا  مرئية  بلوغها، وغري  متعذر  قوى 
وغريزة املوت، وأن شخصيتنا ف الكرب حمددة كلًيا بواسطة التفاعل الذي 
حدث قبل أن نصل إىل سن اخلامسة ف وقت كان لنا سيطرة حمددة عىل 
وأن  واحلياة   احلب  غريزة  بداخلنا  يدفعنا  ما  أن  فرويد  ويضيف  حياتنا  
الدوافع السامية عبارة عن نسخ من هذه الغريزة. كذلك يعتقد زمالؤه 

وتابعوه الفكرة نفسها ويؤمنون بالدوافع الواحدة.

إن نظرة )أدلر Adler( للمزاج والشخصية يتضح بنظرته إلسلوب 
احلياة إذ يرى تُشكله كرد فعل ملشاعر النقص التي حيس هبا ويتشكل خالل 
السنوات اخلمسة األوىل، وأن الفرد يبحث عن القوة والتفوق، ويضيف 
أن أبرز حمددات السلوك إجتامعية وليست غريزية وترتكز رغبة اإلنسان ف 

االنتامء والتفوق وفشل اإلنسان ف ذلك تثري لديه إحساًسا بالنقص.

إىل  تؤدي  الشخصية  العالقات  أن   )Sulivanسوليفان( ويرى   
الشخص اإلجتامعي والعنيد، والشاذ جنسًيا وكل ذلك مرتبط  بأساليب 

السلوك اإلجتامعي.
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وتعطي )هورين Horny(  إهتامًما بالًغا باملؤثرات الثقافية التي تشكل 
سلوك الفرد وترصفاته وال هتمل ف الوقت نفسه  العوامل البيولوجية. 

واألحوال  والطبائع  البدن  عليه  أسس  ما  املزاج  أن  تقدم  ومما 
التي  األربعة  األخالط  من  البدن  عليه  أسس  وما  املرضية،  أو  الصحية 
الشخصية  بني  العالقة  تبقى  لذا  اإلنسانية  الشخصية  عىل  بضالهلا  تلقي 
عالقة تناغم أكثر من تنافر لكي يبقى املزاج ظاهرة مميزة لطبيعة الفرد ف 
اإلنفعالية  االستثارة  قابلية  تضمن  التي  شخصيته  من  االنفعايل  اجلانب 
وقوة ورسعة إستجابته بام حيقق حالة من التكيف اإلجتامعي مع املحيط 

الذي  حوله ويعزز شخصيته نحو األفضل.
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كم أنت نشيط؟
-كم مرة يف األسبوع تفعل أيا مما ييل: أعامل املنزل، امليش، السباحة،  

صعود السلم،غريمها؟

1-  أبًدا أو نادًرا.

2 - مرة اىل أربع مرات.

3 - مخس مرات أو أكثر.

-يف يوم عادي، كم من الوقت تقيض يف أي من األعامل السابقة؟

1-  أقل من 15 دقيقة.

2 - 15 اىل 20 دقيقة.

3 - أكثر من 30 دقيقة.

-عندما متارس نشاًطا بدنًيا، بامذا تشعر؟

1-  ال أهلت وال أعرق.

2 - أتنفس بسهولة لكن أرسع من املعتاد.

3 - أعرق و أتنفس برسعة، لكني أستطيع الكالم بسهولة.
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التقويم
1- إذا كانت معظم إجاباتك من املجموعة»1«، أنت ف حاجة إىل 

تنشيط نفسك.

وواصل  املجموعة»2«استمر..  من  إجاباتك  معظم  كانت  إذا   -2
العمل اجليد وحاول أن تصل إىل »3«.

وواصل  املجموعة»3«أحسنت  من  إجاباتك  معظم  كانت  إذا   - 3
العمل اجليد. 
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هل تنظر إلى الجانب المشرق
1 -  ما هو شعورك حينام تنتهي أيام إجازة ممتعة؟

أ ( أشعر بالضيق وتنتابني مشاعر الكآبة ألهنا انتهت.

ب( أتطلع إىل اإلجازة القادمة.

ج ( أشعر باالنتعاش وأتطلع إىل العودة إىل املنزل وأزاول مهامي. 

2 - جاء عيد ميالدك األربعون. ما هو شعورك؟

أ ( مضت أمجل سنوات حيايت!

ب ( أنا أتقدم ف السن لكن جيب أن أبتهج رغم كل شئ.

ج ( إن احلياة تبدأ ف األربعني.

فام  املاضية،  العرش  السنوات  طوال  جيدة  صحتك  كانت  لقد   -  3
رأيك يف ذلك؟

أ ( لن تدوم الصحة إىل األبد.

ب ( لقد كنت حمظوًظا عىل مدار عرش سنوات، و آمل أن حيالفني 
احلظ ف السنوات العرش القادمة.

ج ( سأحاول احلفاظ عىل صحتي حتى أستطيع أن أكون ف صحة 
جيدة ف املستقبل.
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4 -  ما هو موقفك حينام متر بأوقات عصيبة يف حياتك؟

أ ( يبدو أن نصيبي من األوقات العصيبة كبري جًدا.

ب( احلياة غادرة.

تستمر  لن  العصيبة  األوقات  لكن  غدارة  احلياة  تكون  أحياًنا  ج( 
إىل األبد.

5 - تم اإلستغناء عنك بإعتبارك من العاملة الزائدة دون سابق إنذار، 
فام هو رد فعلك؟

أ ( تشعر أهنا هناية العامل.

ب( تشعر بالضيق و تتمنى أن جتد وظيفة أخرى برسعة.

ج( تشعر بالضيق لكن تفكر ف أنه ربام يمثل لك هذا األمر فرصة 
أفضل لتحسني وظيفتك.

احلصان  عن  توقعاتك  هي  فام  للخيل  مهمة  مسابقة  شاهدت    -6
الذي تتمنى أن يفوز؟

أ( سيقع احلصان حتامً عند أول عقبة.

ب( ال تتوقع أن يفوز لكنك تتمنى ذلك.

ج( تثق متاًما بأنه سيفوز حتى قبل أن يبدأ السباق.
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7-  ماذا كنت ستترصف إذا ما رجع بك الزمن إىل الوراء؟

أ ( سأكرر ما فعلته سابًقا.

ب ( ال أعرف.

ج ( تكون فرصة جيدة جًدا ألغري ترصفايت وأصحح أخطائي.

8-  ما رأيك يف املخاطرة؟

أ( أنا ال أخاطر إن إستطعت جتنب املخاطرة.

ب( اعتقد أنه من الضورى أن نجازف بني احلني واآلخر.

ج( أحب املخاطرة، فهي تشعرين باإلثارة.

9-  ملاذا متارس الرياضة؟ 

أ( ألمأل وقت فراغي.

ب( أحب املنافسة و منازلة األصدقاء.

ج( أمارس الرياضة كي أفوز.

10-  تم اختاذ قرار عىل غري رغبتك وال تستطيع تغيريه، فبامذا تفكر؟

أ( ال أنفذه.

ب( أحاول معرفة وجهة النظر األخرى.
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ج( أفكر أنه ربام يكون القرار األمثل عىل املدى البعيد.

تريد  ولكنك  عاطفية،  عالقة  يف  مسدود  طريق  إىل  وصلت    -11
اإلستمرار يف هذه العالقة عىل الرغم من ذلك. فام هو شعورك؟

أ( حمطم. 

ب( سأختطى هذه األزمة يوًما ما ولكن املسألة ستأخذ وقًتا.

ج( حتاول أن تلقى هذا األمر وراء ظهرك رسيًعا وتستكمل حياتك 
بشكل طبيعي. 

12-  ما هو سلوكك جتاه التغيري؟

أ( ال حيدث أبًدا التغيري لألفضل.

ب( إن التغيري مثله مثل املوت فهو حمتم. 

ج( يعترب حتدًيا كبرًيا.

13- علمت بأن نيزًكا عمالًقا سريتطم بكوكب األرض خالل عرش 
دقائق، و هناك فرصة ضئيلة جًدا ألن ينجو أي شخص. فام هو رد فعلك؟

أ( حتامً سأموت يوًما ما، فقد يكون قد حان أجيل اآلن.

ب( أبحث عن أكثر شخص أحبه ألودعه.

عىل  واحد  شخص  فبالتأكيد  بحيايت،  ألنجو  شئ  أي  سأفعل  ج( 
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األقل قد ينجو، و ملاذا ال يكون هذا الشخص هو أنا؟

14- واجهت أحد املنعطفات احلياتية الصعبة والتدري أي الطرق 
ختتار، فبامذا تفكر؟

أ( مهام أفعل سأكون خمطًئا.

ب( أمتنى أن أرجع إىل الوراء بدالً من اخلوض ف شئ ال أعلمه.

سأسلكه  طريق  فأي  مصريي،  سيحدد  الذي  هو  القدر  إن  ج( 
سيكون أفضل طريق.

15- متر بمرحلة صعبة جًدا يف حياتك الزوجية. فام شعورك؟

أ( يبدو أهنا ستكون هناية الزواج.

ب( إن األشياء بدأت تتحول من سيئ إىل أسوأ.

ج( سوف نحاول إصالح األمور.

آراء  عن  متاًما  ختتلف  نظرك  ووجهات  آراءك  أن  وجدت   -16
ووجهات نظر رشيك حياتك فام هو شعورك؟

أ( تشعر بأن الفجوة تتسع بينكام.

عىل  اإلتفاق  أمكنكام  لو  تتمنى  لكن  األمر  هذا  حتمية  ب ( ستقبل 
كل شئ، مثلام كنتام قبل ذلك.
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ج( تسعد هبذا األمر ألنك تؤمن بأن اإلختالف ف اآلراء ووجهات 
النظر من سامت البرش مجيًعا.

17- ماذا تشعر حينام يأيت اخلريف؟

أ( تكون حمبًطا بعض الشئ، ألن الشتاء عىل األبواب.

ب( ال أشعر بمشاعر حمددة، فهو جمرد فصل من فصول السنة. 

ج( إنه فصل مجيل من فصول السنة.

18- بامذا تفكر حينام تشعر بأمل أو وجع غريب؟

أ( أشك ف كوهنا أعراًضا لشئ خطري.

ب( أمتنى أن ختتفي برسعة، ولكن إذا مل ختتف فإنني أفكر ف الذهاب 
إىل الطبيب حتى أطمئن عىل نفيس.

تؤملك  ما  كثرًيا  اخلفيفة  واألوجاع  فاآلالم  فيها.  كثرًيا  أفكر  ج( ال 
ثم تزول.

19-  ما هو رد فعلك حينام يتحدث شخص عن املايض اجلميل؟ 

أ( أوافق، فكل شئ كان مجيالً ف املايض.

ب( األوقات اجلميلة التي مرت ستتكرر ثانية ف املستقبل.

من  الكثري  فلدينا  الوقت،  بمرور  األشياء  تتحسن  عموًما،  ج( 
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املفاجآت السارة التي تستحق اإلنتظار.

20- هل تؤمن باحلظ؟

أ( كثرًيا. 

ب( بعض الناس أوفر حًظا من غريهم.

ج( إن اإلنسان الذي يصنع حظه إىل حد كبري.

21- ختيل نفسك يف موقف تكون فيه حياتك مهدده مثل الشخصيات 
املحتجزة يف آخر دور يف فيلم:The Towering InFero  فام هي أفكارك؟ 

أ( لقد حانت اللحظة، سوف أموت.

ب( كيف وصلت إىل هذا املوقف، إن األمر أشبه بكابوس. 

ج( حينام أخرج من هذا املأزق سأقيم احتفاالً.

22- خرجت للتو من أكثر مواقف احلياة مرارة وختييًبا لألمل. فام 
هو رد فعلك؟

أ( هذا ما حيدث يل دائام. 

ب( تشعر كأنك تلقيت لكمه ف بطنك.

ج( إن احلياة عبارة عن مكسب وخسارة. 
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23- خرجت لتناول الطعام مع أصدقائك، ولكن إنقلب احلال إىل 
كارثة، حيث انتظرت تقديم الطعام ملدة ساعتني، ثم جاء نيًئا وبارًدا. فام 

هو رد فعلك؟

أ( كلام خرجت لالستمتاع لبعض الوقت حيدث شئ سيئ. 

ب( تصل أنت وأصدقائك إىل االستنتاج بأنه ال يمكن فعل أي شئ 
هبذا اخلصوص، فاخلدمه السيئة سمة العرص. 

ج( تسخرون مجيًعا من املوقف، لكن تشتكون ملدير املطعم، وتأملون 
أن تتم دعوتكم ثانية جماًنا لتعويضكم عام حدث. 

24-  هبط عليك من السامء مخسة آالف جنية، فام هو رد فعلك؟

أ( لن تفعل يل مخسة آالف جنية أي شئ هذه األيام. 

ب( سوف أدلل نفيس وأعيش ف ترف قليالً. فهذا ما مل أكن أقدر 
عىل فعله من قبل.

اثنان  فباقي  أتت  اخلمسة  أن  فام  حظي،  رقم  هو  سبعة  إن  ج( 
احلظ. ليكتمل 

25-  فقدت السيطرة عىل سيارتك، فانتهى بك احلال إىل اإلنقالب 
رأًسا عىل عقب يف حفرة، و لكنك خرجت منها سامًلا و مل تصب بأذى فام 

هو ردك الفوري؟

أ( يا إهلي! »لقد حتطمت سياريت متاًما«.
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وإىل  التأمني  رشكة  مع  مشاحنات  سأخوض  احلظ!  لسوء  يا   ) ب 
متى سأظل بدون سيارة؟ 

ج ( أنا حمظوظ ألين نجوت من هذا احلادث.

النتيجة 
ودرجة  )ج(،  املجموعة  من  إجابة  كل  عىل  درجتني  نفسك  امنح 
من  إجابة  كل  عن  وصفًرا  )ب(  املجموعة  من  إجابة  كل  عن  واحدة 

املجموعة )أ(.

 تقديرك من 40 إلى 50	
لست  فأنت  حياتك!  إىل  هبا  تنظر  التي  تلك  رائعة  طريقة  من  هلا  يا 
من األشخاص الذين ينامون الليل، ألهنم يفكرون ف أشياء قد ال حتدث 
من األصل. أنت متفائل إىل أبعد حد، وتنظر دائامً إىل اجلانب املرشق مهام 
إذن  بسذاجة،  احلياة  مشكالت  مواجهة  إىل  تنزع  ال  أنك  حدث، وطاملا 
اهلموم.  من  اخلايل  وبالك  املتفائل  سلوكك  عىل  سيحسدونك  فاجلميع 
مستعد  أنت  طاملا  بحياتك  تستمتع  كيف  تعلم  أنت  الوقت  نفس  وف 

لتقبل الضاء قبل الرساء.

 تقديرك من 20 إلى 39	
أنت واقعي مثلك ف ذلك أغلب البرش، فأنت تدرك أن احلياة فيها 

ما يضحك وما يبكي، وأهم شئ هو كيفية التصدي هلذه املواقف.
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مفرطي  من  قليالً  تتعلم  فربام  متشائامً  نفسك  تعترب  ال  أنك  بام  و   
ف  املرء  خيشاه  ما  كل  ليس  أنه  وتذكر  كثرًيا.  تقلق  أال  وحاول  التفاؤل 
احلياة يتحقق بأي حال. فلامذا تقلق عىل أشياء قد ال حتدث من األصل؟

 تقديرك أقل من 20 درجة 	
ف  يؤثر  ال  الشئ  هذا  أن  من  الرغم  عىل  بالفطرة،  متشائم  أنت 
صداقات  ون  وتكَّ حياتك  ف  تنجح  أن  فبإمكانك  اخلارجي،  سلوكك 
اضطراب  من  كثرًيا  تعاين  قد  أنك  يعني  هذا  تشاؤمك  ولكن  كثرية، 
جتاه  تساورك  التي  واملخاوف  الشكوك  من  الشكوى  دائم  داخيل، فأنت 
من  كل شئ تقريًبا، واألمر الذي جيب أن حتاول جتنبه هو أن ختلق جبالً 
ال شئ. حاول أن تبعد األفكار السلبية عن ذهنك متاًما وحاول أن تفكر 
بإجيابية ف احلياة. فهناك الكثريون الذين يعانون أكثر منك. فإذا إستطعت 
القيام بذلك - مع العلم بأنه سيحتاج إىل جهد كبري من جانبك- فستبدأ 

ف التحسن وستتغري نظرتك إىل احلياة عامة.
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هل أنت خجول ؟
إخرت إجابة من اإلختيارات التالية مما ينطبق عليك متاًما: 

1- متى تشعر بالراحة النفسية؟

أ ( ف غرفتك اخلاصة.

ب( مع شخصني أو ثالثة من أفراد عائلتك أو أصدقائك.

ج( ف جتمع عائيل أو إجتامعي كبري.

2- عندما تلتقي مجاعة مكونة من أربعة أو مخسة أشخاص يف حفل 
إجتامعى رسمي، فكيف تترصف يف الغالب؟

أ( تستمع إىل أحاديث اآلخرين.

ب( تشرتك ف احلديث مع اآلخرين بنفس القدر. 

ج( غالًبا ما متلك زمام املناقشة.

التالية  3-  عند تواصلك مع شخص ما بشكل فردي، أي الطرق 
ترتاح هلا؟

أ( كتابة خطاب.

ب( التحدث عرب اهلاتف.
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ج( وجًها لوجه.

مع  بالتحدث  تبادر  فهل  قطار،  أو  حافلة  يف  تكون  عندما   -4
غريب؟ شخص 

أ( أبًدا.

ب( بني احلني واآلخر.

ج( غالًبا ما أبدأ أنا هذه املحادثة.

5- إذا كنت سائًرا يف الطريق واقرتب شخص ما نحوك تشك يف 
معرفتك له، كيف ستترصف؟

أ( تتحاشاه وتتجاهله إال إذا بدأ هو باحلديث.

ب( تلتفت إليه لتتأكد مما إذا كنت تعرفه أم ال.

كنت  إذا  لتعرف  للنقاش  جماال  تفتح  أن  وحتاول  معه  تتحدث  ج( 
تعرفه أم ال؟

6-  هل يمكنك املشاركة يف مسابقة غنائية )كاريوكي(؟

أ( البد أنك متزح.

ب( ربام.

ج( لن تستطيع منعي من ذلك.
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7-  هل أنت معتاد إلقاء النكات وسط مجع من الناس؟

أ( أبًدا.

ب( أحياًنا.

ج( عادة.

8- كم مرة حتدثت فيها خالل اإلجتامعات؟

أ( نادًرا جًدا.

ب( أحياًنا.

ج( كثرًيا.

9- هل تتجاذب أطراف احلديث مع أفراد اجلنس اآلخر؟

أ( أبًدا.

ب( بني احلني واآلخر.

ج( عادة.

10- هل يمكنك املشاركة يف عرض مرسحي؟

أ( مستحيل. 

ب( ممكن إذا ُضغط عيّل.
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ج( نعم، سأحب ذلك.

11- عندما تقابل شخًصا ما إلول مرة، فامذا يكون شعورك؟

أ( مرتبك ومتوتر.

ب( مرتاح ومتشوق ملعرفته.

ج( ال تستطيع االنتظار لتعرفه بكل شئ عن نفسك.

12- يف هناية حفل عشاء وعندما تودع ضيفك ماذا تفعل؟

أ( تصافحه فقط.

ب( تصافحه وتربت عىل كتفه.

ج( تصاحفه وتقبله.

13- عندما تتحدث مع شخص ما، ما الذي تفضل فعله؟ 

أ( تستمع له وهو يتحدث عام كان يفعله مؤخًرا.

ب( تتحدثان مًعا عام كان يفعله كالكام.

ج( ختربه بام كنت تفعله أنت.

14- ماذا تفعل وأنت داخل مصعد مزدحم؟

أ( تنطوي عىل نفسك وتتحاشى اآلخرين. 
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ب( ال تقول الكثري، لكن تنظر جيًدا ف وجه اآلخرين.

ج( حتاول أن جتذب انتهباهم من خالل حتدثك معهم.

15- يف عشاء عمل. وأنت جالس عىل مائدة هبا عرشون شخًصا، 
فإىل أي مدى ستتجاذب أطراف احلديث مع اآلخرين؟

وأتناول  األفراد  باقي  إىل  أستمع  لكن  جًدا،  قليالً  سأحتدث  أ( 
وجبتي.

ب( أحتدث ف الغالب إىل األشخاص اجلالسني بجانبي.

األفراد  مجيع  بني  تدور  التي  العامة  املناقشة  أفهم  أن  أحاول  ج( 
اجلالسني عىل الطاولة.

جتري  تلفزيونية  حمطة  ووجدت  املدينة  وسط  تسري  أنت   -16
حوارات عشوائية مع اجلمهور يف موضوع معني. كيف ستترصف؟

أ( تسري ف االجتاه املعاكس أو تعرب الشارع وتسري عىل اجلانب اآلخر 
لتتجنبهم.

ب( تقول بعض الكلامت للكامريا إذا اقرتبت منك.

ج( تذهب خصيًصا ناحيتهم حتى يتحاوروا معك.

17- ما هو رد فعلك إذا دخل رئيس جملس إدارة الرشكة التي تعمل 
هبا حجرتك؟
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أ( ختفض رأسك وتتمنى لو أن الرئيس ال يلحظك. 

ب( تكمل عملك بشكل عادي وتتحدث إذا لزم األمر.

ج( حترص عىل التحدث معه.

18- ستحرض حفالً كبرًيا سيحرضه أيًضا أشخاص مهمون جًدا، 
فامذا سرتتدي؟

أ( سأرتدي ما كنت سأرتديه ف أي حفل رسمي.

ب( ربام أقوم برشاء شئ جديد هلذه املناسبه.

ج( سأحرص عىل ارتداء شئ جيعلني أبدو مميًزا وسط احلشد.

19- إىل أي مدى تسعى إىل الرتقيه يف عملك؟

أ( أبًدا.

ب( أحياًنا.

ج( عادة. 

كبري  مجع  أمام  خطاب  إلقاء  منك  طلب  إذا  شعورك  هو  ما   -20
من الناس؟

أ( سأكون مرعوًبا بمجرد التفكري ف األمر.

ب( سأحاول أن أستعد وأجعلها خطبة جيدة عىل الرغم من أنني 
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أسعى للقيام بذلك.
ج( سأكون سعيًدا ومتحمًسا هلذا األمر.

21- كم مرة أخذت محاًما شمسًيا يف حديقتك اخللفية وأنت عىل 
مرأى من جريانك؟

أ( أبًدا.

ب( بني احلني واآلخر.

ج( كثرًيا.

22- حرضت حفالً يف نادي وطلب املطرب متطوًعا كي يصعد إىل 
املرسح ويساعده يف سحب رقم الفائز. فكيف ستترصف؟

أ( لن أتطوع أبًدا.

ب( ربام أتطوع.

ج( سأصعد عىل املرسح برسعة الربق.

23- عندما تشعر بالقلق حيال شئ ما، كيف تترصف؟

أ( تكتمه بداخلك.

ب( تناقشه مع أصداقائك املقربني وأفراد األرسة.

ج( تناقشه مع أكرب عدد ممكن من الناس.
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الناس يطلعون نكاًتا ختدش احلياء،  إذا وقفت مع مجاعة من   -24
كيف سيكون رد فعلك؟

أ( سأشعر باإلحراج الشديد وأمتنى لو أهنم يصمتون.

ب( لن أجتاوب معهم لكن لن أشعر باإلحراج.

ج( سأرد عليهم النكته بمثلها.

25- إذا احتدمت املناقشه بني زميلني لك يف العمل، فكيف سيكون 
رد فعلك؟

أ( ال هتتم، وتنفض يدك من املوضوع.

ب( ربام حتاول أن هتدئ األمور إذا رأيت أن تدخلك سيكون أمًرا 
مناسًبا ف هذا املوقف.

ج( ترسع دائامً ف التدخل ف املناقشة، أو حتاول هتدئة األمور.

النتيجة
ودرجة  )ج(،  املجموعة  من  إجابة  كل  عن  درجتني  نفسك  امنح 
من  إجابة  كل  عن  وصفًرا  )ب(   املجموعة  من  إجابة  كل  عن  واحده 

املجموعة )أ(.
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 تقديرك من 40 إلى 50 درجة	
باملرة، بل أنك ف الواقع مفعم  بالتأكيد أنت لست شخًصا خجوالً 
جيب  أنك  إال  سيًئا،  أمًرا  ليس  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  بالنفس،  بالثقة 
الالزم  من  أكثر  انبساطًيا  تكون  بأال  األحيان  مجيع  ف  احلذر  تتوخى  أن 
لدرجة جتعل الناس يظنون أنك تقحم نفسك ف شئوهنم، أو يظنون أنك 

متغطرس ومتعجرف.

و عليك أن تتذكر أن شخصيتك املرحة جًدا تلك جيب أن توازهنا 
بشئ من التواضع واحلساسية جتاه اآلخرين.

 تقديرك من 25 إلى 39 درجة 	
أنت لست خجوالً عىل الرغم من أنك تظن ذلك أحياًنا، لكن ف نفس 
الوقت أنت ال تتعدى حدود الترصف التي اتفق الناس عىل أهنا الئقة أو 
معقولة. و إذا كنت تشعر بأنك خجول بعض الشئ ومرتدد ف أوقات تود 
أن تكون فيها مترسًعا، فإن ذلك قد يرجع إىل إعجابك اخلفي بترصفات 
االنبساطني، والتي ال تسلكها أنت. لكن تذكر أن هؤالء االنبساطني هم 
أقلية، وأنه بالترصفات املتحفظة ف األوقات املناسبة قد يعتربك اآلخرون 

شخصية جذابة يسعون إىل التقرب إليها.والتحدث معها.

 تقديرك أقل من 25 درجة 	
من  الكثري  لكن  و  اخلجول،  لقب  الكثريون  عليه  يطلق  من  أنت 
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أسوأ  األمر  هذا  جيعلك  فلن  لذا  الصفة،  هذه  ف  معك  يشرتكون  الناس 
من الشخص االنبساطي جًدا. يكون كثري من الناس شديدي التواضع و 
اخلجل، ولكن ف نفس الوقت لدهيم القدرة عىل حتقيق أعىل املستويات 
زائدة  ثقة  ويكتسبوا  اخلاصة  مواهبهم  يدركوا  أن  رشط  عىل  جماالهتم  ف 
يبدون  ممن  الناس  من  الكثري  أن  وتذكر  إمكاناهتم.  لتفعيل  نفسهم  ف 
الثقة  وتنقصهم  داخلًيا،  خجولون  الواقع  ف  هم  وصاخبني  انبساطني 
ملحاولة  وسيلة  جمرد  تعترب  تلك  الظاهرة  االنبساطية  وترصفاهتم  بالنفس 

التغلب عىل شكوكهم الداخلية ف بعض األحيان.
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إلى أي مدى أنت مستعد ألن تنجح؟
1 - هل يسهل عليك الرتكيز عىل موضوع واحد؟

أ( عىل اإلطالق، أحب أن تكون إهتاممايت متنوعة.

ب( أحاول جاهًدا لكن أحياًنا يكون هذا األمر صعًبا.

ج( نعم، ال توجد لدي مشكلة ف عمل ذلك.

2- هل وجدت أن هوايتك تتعارض مع وظيفتك؟

أ( نعم، عادة.

ب( أحياًنا.

ج( أبًدا.

هتبط  وفجأة  أرستك  مع  إجازتك  يوم  قضاء  إىل  تتطلع  وأنت   -3
عليك مهمة عاجلة قبل يوم اإلجازة، فام هو رد فعلك؟

أ( تؤجل القيام هبا، ألنك قد خططت بالفعل ملا ستفعله ف اإلجازة.

ب( حتاول أن جتد من ينوب عنك ف هذه املهمة.

ج( تتخىل عن إجازتك لتنجز املهمة.
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4- انتقلت إىل وظيفة جديدة واكتشفت أن هناك أحد املعاهد يعلن 
عن تدريس دورات تدريبية مالئمة جًدا للوظيفة اجلديدة. فامذا ستفعل؟

أ( لن تكون مهتامً بالذهاب إىل الدورة التدريبية.

ب( ستذهب فقط إذا قامت الرشكة بدفع تكاليف الدورة.

تكاليف  لدفع  اضطررت  إذا  حتى  للذهاب  متلهًفا  ستكون  ج( 
الدورة.

برد  بنزلة  قد  إذا كنت  ذات صباح وتساءلت  باإلعياء  5- شعرت 
قوية أو حتى باألنفلونزا، فكيف ستترصف؟

أ( تأخذ إجازة مرضية وتأمل أن تتحسن حالتك، ألنك سرتتاح هذا 
اليوم ف املنزل.

تسمح  حالتك،  كانت  إذا  الطبيب  وتسأل  العيادة  إىل  تذهب  ب( 
بالعمل أم ينبغي أن تأخذ راحة.

ج(  تذهب إىل العمل وتصارع املرض بقدر استطاعتك.

حال  من  ألرستك  أو  ألصدقائك  شكوت  و  تذمرت  مرة  كم   -6
الرشكة التي تعمل هبا؟

أ( دائامً.

ب( أحياًنا.
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ج( نادًرا جًدا.

7- أين ترى نفسك خالل مخس سنوات من اآلن؟

أ( غالًبا ف نفس مكاين، أؤدي نفس العمل.

ب( آمل أن أكون ف وظيفة أفضل.

ج( أنا أنوي أن أترقى ف عميل خالل مخس سنوات بالتأكيد.

خارج  املبيت  تتطلب  تدريبية  دورة  إىل  الذهاب  منك  ُطلب   -8
املنزل، و صادف أن املكان الذي ستأخذ فيه هذه الدورة يبعد مخسة أميال 

فقط عن منزلك، فامذا ستقول؟ 

ألن  منزلك  ف  ستبيت  لكنك  الدورة  هلذه  ستذهب  إنك  تقول  أ( 
املسافة قريبة إىل منزلك.

ب( تقول بأنك ستذهب إىل الدورة، ولكن ستبيت فقط إذا طلبت 
الرشكة أن تفعل ذلك.

ج( تقول بأنك ستبيت ألنك جزء من فريق عمل وال تريد أن تكون 
شاًذا وسطهم.

9- هل تشعر بضيق الصدر يف الصباح الباكر؟

أ( فقط إذا كان يوم عمل.

ب( نعم أشعر بذلك أحياًنا.
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ج( نادًرا جًدا. حيث أعترب أن كل يوم يمثل حتدًيا جديًدا ومثرًيا.

10- هل تتحدث عن وظيفتك خارج العمل؟

أ( ال، أنا أنسى كل ما يتعلق بالعمل بأرسع ما يمكنني بمجرد انتهاء 
يوم العمل.

ب( أفعل ذلك أحياًنا.

ج( كثرًيا جًدا.

11- هل تقوم بالعمل الذي طاملا حلمت بالقيام به؟

أ( عىل االطالق.

ب( لقد كنت أعتقد أنني سأقوم بشئ مشابه هلذا العمل.

ج( نعم، هو ما كنت دائام أخطط للقيام به.

12- هل تعتقد أن الذكاء يؤدي إىل النجاح؟

أ( نعم، فيجب أن تكون ذكًيا لتنجح ف حياتك.

ب( الذكاء عامل كبري ويساهم ف النجاح.

ج( الذكاء وحده ال يقودنا نحو النجاح.

يف  رئيسك  مع  تقويم  إجتامع  جترى  أن  جيب  أنك  تعتقد  هل   -13
العمل كل ستة أشهر؟
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أ( بالطبع ال، فهذا مضيعة للوقت.

ب( نعم، ولو أين سأكون قلًقا جًدا قبل إجراء مثل هذه اإلجتامعات.

ما  كل  تفاصيل  ملناقشة  جيدة  وفرصة  ممتازة  فكرة  فهي  نعم،  ج( 
خيتص بمهام وظيفتي.

14- هل تعترب نفسك عديم الرمحة؟

أ( ال، أنا ال أحب األشخاص الذين يفتقرون إىل الرمحة.

ب( ربام قليال.

ما  إىل  بالوصول  األمر  يتعلق  حينام  كذلك  أكون  أن  أخشى  ج( 
أرغب فيه.

15- ما هو شعورك جتاه إجراء املقابالت الشخصية؟

أ( أكون فزًعا.

ب( ربام أكون متوتًرا بعض الشئ.

ج( أستمتع جًدا باملقابالت الشخصية، فهي فرصة لعرض قدرايت 
أمام اآلخرين.

شعورك  هو  فام  ترقية.  عىل  العمل  يف  زمالئك  أحد  حصل   -16
جتاه ذلك؟
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أ( تفرح لزميلك.

ب( حتسده بعض الشئ.

ج( تكون متضايًقا جًدا وتزيد معرفة سبب عدم ترقيتك بدالً منه و 
اخلطأ الذي حدث.

17- ما رأيك يف العمل الشاق؟

أ( متعب جًدا.

ب( جيد، طاملا أتقاىض أجًرا ف مقابله.

ج( أنه وسيلة حتقق غايه.

18- ماذا تفعل إذا ربحت مبلًغا ضخامً )يف العمل(؟ 

أ( أستقيل من عميل وأعيش حياة مرتفة.

مقابل  راتًبا  له  أدفع  ما  شخص  يل  يديره  مرشوع  ف  ب( أستثمرها 
ذلك.

ج( أقوم بإدارة مرشوع يتطلب جرأة بتنفيذه.

19- هل حتب أن ترتأس اللجان؟

أ( ليس متاًما.

ب( قفط إذا كنت مضطًرا قد أراس جلاًنا عرضية.



308

تجارية عالمة  ذاتك    

ج( أفضل أن أرأس جلنة أية مؤسسة أكون عضًوا فيها.

20- إذا كانت لديك موهبة معينة، فكيف ستستغلها؟

أ( قد أقوم بتحويلها إىل هواية مجيلة.

ب( ادخرها لوقت احلاجة.

ج( أحاول أن أستغلها ف حيايت املهنية إذا أمكن.

21- هل تعتقد أن املامرسة تؤدي إىل اإلتقان؟

أ( ال يوجد شخص كامل.

ب( ال يوجد وقت لدى الناس للمامرسة أو التدريب عىل أي شئ 
ف الوقت احلايل.

ج( نعم، فكلام اجتهدت ف عمل شئ ما، حتسن أداؤك فيه.

22- هل تؤمن بقوة اإلدراك املؤخر )إدراك األحداث املاضية بعد 
حدوثها(؟

أ( ال، ألنك ال يمكن أن تعيد املاىض.

تكتسب  جيعلك  املاىض  ف  التفكري  أعتقد، ألن  ما  ب( أحياًنا، عىل 
احلكمة.

ج( من املهم أن ننظر إىل الوراء ونحلل أخطاءنا لضامن عدم تكرارها 
ف املستقبل.
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23- هل من املهم أن تثري إعجاب الشخص املناسب؟

أ( ال، ألن هذا يعترب نفاًقا ومتلًقا.

ب( أحياًنا.

ج( نعم.

24- أي من هذه الشخصيات حتب أن تصافحه وحتييه؟

أ( »كازانوفا«.

ب( »جييس جيمس«. 

ج( »روبرت ذا بروس«. 

25- من أين حتصل عىل التحفيز؟

أ( من رئيسك ف العمل.

ب( من عائلتك.

ج( من داخلك.

النتيجة :
ودرجة  )ج(،  املجموعة  من  إجابة  كل  عن  درجتني  نفسك  امنح 

واحدة عن كل إجابة من املجموعة )ب( وصفًرا عن كل إجابة )أ(. 
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 تقديرك من 40 إلى 50 درجة 	
ستكون يوًما ما، وأيًضا إذا  إذا مل تكن شخًصا ناجًحا بالفعل فحتامً 
كنت ناجًحا بالفعل ستصل بالتأكيد إىل درجات أعىل ف املستقبل. فأنت 
أهنا  جيًدا  تدرك  والطموح، والتي  للنجاح  الالزمة  املقومات  كل  متتلك 
ستوصلك إىل غايتك التي تعلم أنك قادر عىل حتقيقها، ودائامً ما حرصت 
وأرستك  نفسك  حساب  عىل  العمل  إدمان  درجة  إىل  تصل  أال  عىل 
بني  التوازن  حتقيق  ف  نجحت  وطاملا  اخلصوص،  وجه  عىل  وسعادتك 
كل  عىل  احلياة  ف  أهدافك  معظم  الشخصية، فستحقق  وحياتك  العمل 

من الصعيدين الشخيص واملهني.

 تقديرك من 20 إلى 39 درجة	
ذلك،  لتحقيق  الالزمة  الصفات  ومتتلك  للنجاح،  تطمح  أنت 
ولكنك قد حتتاج إىل املزيد من الثقة بالنفس التي ستساعدك ومتكنك من 
حتقيق النجاح الذي تنشده، قد يكون النجاح شيًئا حلمت به ولكنك ال 
تتوقع أبًدا أنه سيتحقق، واألمر يرجع لك لرتمجة هذه األحالم إىل واقع 
والعمل عىل إزالة هذه الشكوك ف قدراتك، أنت شخص جمد ف العمل، 

ولكن هل كل هذه اجلدية ختدم اآلخرين وال تستفيد أنت هبا؟ 

العمل  ف  اجلدية  بأن  نفسك  تقنع  أن  فحاول  كذلك  األمر  كان  إذا 
ستجلب لك ثامرها، وأهنا فقط مسألة وقت حتى تشعر بلذة هذه الثامر.
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و إذا متكنت من إقناع نفسك بأن ذلك ممكن، فعليك بعد ذلك أن 
تسعى إلقناع اآلخرين بجدوى اجلدية ف العمل، وعىل الرغم من أن هذا 

األمر صعب دائامً، لكنه حتامً يكون ممكنًا كام أثبتت التجارب.

 تقديرك أقل من 20 درجة 	

ف  ترغب  كنت  إذا  وااللتزام  اجلهد  من  الكثري  بذل  إىل  حتتاج  إنك 
ما تبتغيه من حياتك؟ فقد ترى  النجاح ف مهنتك. ولكن هل هذا فعالً 
الناس  من  للكثري  السعادة  تعني  فحينام  النجاح.  من  أهم  السعادة  أن 
احلياة  استقراًرا  لك  تعني  قد  فهي  عملهم،  ف  جًدا  ناجحني  يكونوا  أن 
شهري  وبمرتب  كثرية  مسئوليات  بدون  ثابتة  وظيفة  تكون  العائلية، أو 
ثابت، فقط تذكر أن لكل فرد شخصيته املختلفة وأن السعادة أن حتب ما 

تفعل، وليس أن تفعل ما حتب. 
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اختبار قوة الثقة بالنفس
1 - ما هو مقدار ثقتك يف القرارات التي تتخدها؟

أ( ثقة كبرية جًدا.

ب( أثق فيها إىل حد ما.

ج( ال أثق دائام ف قراريت، حيث أشك دائامً إذا ما كان قراري هذا 
صائًبا أم ال.

2- إذا طلب منك أن تلقي كلمة يف حفل زفاف صديقك، فام هو 
مقدار قلقك جتاه الكلمة التي ستلقيها هبذه املناسية؟

أ( لن أقلق عىل اإلطالق. 

ب( ربام سأقلق قليالً. 

ج( سأكون شديد القلق. 

3- كم مرة قمت بإلقاء كلمة شكر لشخص ما يف إجتامع؟ 

أ( مرات عديدة. 

ب( مرة واحدة. 

ج( وال مرة. 
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4- هل حتب أن ختتلط بأشخاص غرباء وتتعرف عليهم يف املناسبات 
اإلجتامعية، أم تفضل أن تظل يف داخل دائرة معارفك الصغرية؟ 

أ( أحب التعرف واإلختالط. 

ب( أفعل األمرين مًعا. 

ج( أفضل أن أبقى داخل دائرة معارف املحدودة. 

5- هل يراودك شعور بالقلق واالضطراب قبيل مقابلة شخص مهم؟ 

أ( ال. 

ب( أقلق بعض الشئ. 

ج( أكون قلًقا ومضطرًبا إىل درجة كبرية جًدا. 

6- إىل أي مدى يقلقك مظهرك العام؟ 

أ( ال يقلقني عىل اإلطالق. 

ب( أحياًنا ما يقلقني. 

ج( كثرًيا. 

7- هل تظن أن الناس يعتربونك شخًصا إجيابًيا جًدا؟ 

أ ( نعم. 
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ب ( أمتنى ذلك. 

ج ( ال. 

8 - هل متارس الرياضة لتفوز دائام، أم ملجرد االستمتاع ؟ 

أ ( أنا دائام ألعب لكي أفوز. 

ب ( كال األمرين مًعا. 

ج ( لالستمتاع ف املقام األول. 

9- هل سعيت أبًدا للمشاركة يف برنامج مسابقات تلفزيوين؟ 

أ ( نعم. 

ب ( فكرت ف األمر لكني مل أسع إىل ذلك. 

ج ( ال، مل أفكر أبًدا ف ذلك األمر. 

10- كيف سيكون شعورك حيال إلقائك خطبة عن موضوع تلم 
متاًما بجوانبه، ملؤسسه نسائية حملية؟ 

أ ( ال توجد مشكلة ف ذلك. 

ب ( ال أميل إىل مثل هذه األشياء، و لكن إذا طلب مني ذلك ربام أوافق. 

ج ( لن أرغب ف القيام بذلك. 
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وقتام  ونفوذ  سلطة  ذوي  أشخاص  مع  تتحدث  أن  حتب  هل   -11
استطعت ذلك؟ 

أ ( نعم. 

ب ( لن أسعى إىل ذلك، بمعنى أين لن أذهب هلم خصيًصا ألتكلم 
معهم. 

ج ( ال. 

12- هل تؤمن بقوة التفكري اإلجيايب؟ 

أ ( نعم. 

ب ( أحياًنا. 

ج ( ال، ألن القدر هو الذي يتحكم بمصريك، مهام كانت طموحاتك. 

أو حمطة  الفضائية  القنوات  بإحدى  باالتصال  أبًدا  13- هل قمت 
الراديو حتى تشارك يف موضوع مثري للجدل؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ال، لكن ال أستبعد قيامي بذلك ف املستقبل. 

ج ( ال، و أستبعد قيامي بذلك. 

14- كم مرة قلت لرئيسك أنك ال توافق عىل أسلوبه ف أداء أعامله؟ 
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أ ( عدة مرات. 

ب ( نادًرا جًدا.

ج ( أبًدا.

أن  واتضح  مناقشة مع عدد من األشخاص،  أنت تشرتك يف   -15
فكيف  صواب،  عىل  بأنك  متاًما  مقتنًعا  كنت  إذا  آراءك،  ختالف  آراءهم 

سيكون رد فعلك يف هذا املوقف؟ 

أ ( ترفض اجلدل وحتاول جاهًدا أن تفرض وجهة نظرك. 

أن  رسيًعا، قائالً : »جيب  املناقشة  تنهي  ولكن  برأيك  ب ( تتمسك 
نتفق عىل أن نختلف ف هذه القضية«. 

تكون  ربام  أنك  التفكري  ف  وتبدأ  وتستسلم  اجلدال  عن  ج ( تتخىل 
خمطًئا. 

بإحدى األلعاب اخلطرة من أجل هدف  القيام  16- هل تستطيع 
نبيل؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ممكن، ولكني سأكون فزًعا. 

ج ( ال. 
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17- وقفت يف صف طويل ملدة ساعة للحصول عىل تذكرة ركوب 
املوظف  أن  الشباك وجدت  إىل  أخرًيا  القطارات، وعندما وصلت  أحد 

غري متعاون وسلبي، فكيف سيكون رد فعلك؟ 

أ ( تطلب رؤية الشخص املسئول، حتى إذا كان وراءك صف طويل 
من الناس؟ 

ب ( فقط تلفت نظر املوظف بأنه ال يؤدي واجبه بشكل جيد. 

تريد  ما  املوظف  يفهم  حتى  هبدوء  تتذمر  تشتكي، ولكنك  ج ( ال 
حتى لو كان هذا األمر سيتطلب وقوفك نصف ساعة أخرى. 

18- كم مرة أيدت خمطًئا يف مناقشة ما؟ 

عىل  أنه  أعتقد  كنت  إذا  ذلك  سأفعل  ما  دائامً  و  أفعل،  ما  عادة   ) أ 
صواب. 

ب ( بني احلني واآلخر. 

ج ( نادًرا جًدا، حيث دائامً أحتاشى املناقشات الساخنة. 

19- هل تستمتع بالتعاون مع اجلنس اآلخر؟ 

أ ( نعم، كثرًيا. 

ب ( أحياًنا. 
ج ( إطالًقا. 
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ثياب  يف  اآلخرون  رآك  إذا  باالضطراب  تشعر  مدى  أي  إىل   -20
النوم؟ 

أ ( ال أشعر به أبًدا. 

ب ( قليالً. 

ج ( أكون شديد التوتر. 

 ) 21- هل لديك شئ مميز ) قطعة موسيقية، أو أغنية، أو قصيدة 
حتب أن تؤدهيا يف التجمعات العائلية كاألعياد مثالً؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ليس باملعنى الدقيق، و لكن إذا أرغمت عىل أداء شئ فسأختذ 
دوري وأقوم بالغناء منفرًدا أو ألقي نكتة. 

ج ( ال. 

22- هل حتب القيادة برسعة شديدة يف الطرق الرسيعة؟ 

أ ( نعم، بأرسع ما يمكنني. 

ب ( لقد كنت أختطى حدود الرسعة املسموحة ف الطريق أحياًنا. 

ج ( ال، القيادة برسعة شديدة أحياًنا تصيبني بالرعب. 
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23- عندما تشرتي تذكرة يا نصيب، فام مدى توقعاتك يف الفوز؟ 

ما  يوًما  الفوز  ف  كبرًيا  أمالً  لدى  لكن  االحتامالت،  أعرف   ) أ 
كبري.  بملبغ 

ب ( آمل أن أفوز ولو بجائزة ثانوية. 

فستكون  وربحت  حدث  إذا  كبري، لكن  أمل  عندي  يوجد  ج ( ال 
مفاجأة رائعة. 

24- ما مدى توترك عندما تسافر يف رحلة بالطائرة؟ 

من  واحدة  الطائرة  تعترب  إحصائًيا  اإلطالق، ألنه  عىل  أتوتر  أ ( ال 
أكثر وسائل املواصالت أمنًا. 

ب ( أكون متوتًرا جًدا. 

ج ( ال أكون متوتًرا فقط، بل إن كلمة »مرعوب« هي الصفة التي 
تالئم حالتي ف هذه اللحظة. 

أو  الرشكة  تنظيم شاملة يف  إعادة  أنه ستجرى عملية  25- علمت 
املكان الذي تعمل به، فام هي مشاعرك جتاه ذلك؟ 

أ ( أحب أن يشملني هذا التغيري إذا أمكن، فلربام أحصل عىل فرصة 
أو وظيفة أفضل. 

عىل  بالرضا  أشعر  ولكني  ما،  حد  إىل  لألمر  متفهامً  سأكون   ) ب 
أحوايل كام هي اآلن. 
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مهام  ف  تغيرًيا  يعني  ربام  ذلك  ألن  جًدا،  منزعًجا  سأكون   ) ج 
ومواصفات وظيفتي. 

النتيجة
امنح نفسك درجتني عن إجابة من املجموعة )أ( ودرجة واحدة عن 

كل إجابة من املجموعة )ب( وصفر عن كل إجابة من املجموعة )ج(. 

 تقديرك من 35 إلى 50 درجة	
أنت عىل درجة عالية من الثقة بالنفس ولديك إيامن كامل بإمكانياتك 

وقدراتك الشخصية وكل شئ تقوم به تقريًبا. 

والشئ الوحيد الذي جيب أن حترتس منه هو الثقة الزائدة بالنفس، 
ألن النجاح هدف جيب أن جيتهد اإلنسان للحصول عليه وال يأيت هكذا 

ملجرد أنك تتوقعه أو تنتظره. 

وألنك ناجح ف حتقيق أهدافك وامليض قدًما، فسرياك بعض الناس 
وهم  األيام  أحد  ف  حمالة  ال  ستقع  أنك  وسيظنون  مندفًعا،  أو  مغروًرا 

ينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصرب. 

- الصفات الرئيسية : »جرئ و إنبساطى، واثق«.

 تقديرك من 16 إلى 34 نقطة	
ولديك  بنفسك،  تثق  شخص  عام  بشكل  أنك  إىل  نتائجك  تشري 
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نظرة إجيابية نحو احلياة. 

نفسه، فسيجعلك  ف  زائدة  ثقة  لديه  الذي  النوع  من  لست  وألنك 
تتواصل  أن  تستطيع  الذين  وزمالئك  أصدقائك  بني  شعبية  أكثر  ذلك 

معهم بمنتهى التواضع دون أن تسبب ألي أحد عقدة نقص. 

- الصفات الرئيسية : »مطمئن، إجيابى، حساس« 

 تقديرك أقل من 16 درجة	
يبدو أنه ينقصك الكثري من الثقة ف قدراتك، كام تبدو متواضًعا أكثر 

من الالزم جتاه إنجازاتك. 

كانوا  إذا  وخاصة  الناس،  من  الكثري  حيرتمها  صفة  التواضع  إن 
يعرفون أنك متلك قدرات أخرى غري التي تبدهيا، إال أنه جيب أن جتلس 
وتقوم ما حققته ف احلياة، واملواهب التي متتلكها مقارنة بأولئك الذين 
حتليل  نتيجة  ترى  حينام  تدهش  وقد  نفسه،  من  الواثق  بمظهر  يظهرون 

كهذا، ألنه سيجعلك تثق أكثر ف قدراتك ف املستقبل. 

الصفات الرئيسية : »خجول، متشائم، متواضع، منغلق«.
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هل أنت شخصية قيادية أم تابعة؟
1- ما هو أعىل منصب توليته يف عملك؟ 

أ ( مدير. 

ب ( مرشف. 

ج ( مل أتول أبًدا مناصب إدارية عليا أو إرشافية.  

2- هل انضممت من قبل إىل جلنة ما؟ 

أ ( نعم وكنت رئيسها. 

ب ( نعم كنت عضًوا مشارًكا. 

ج ( ال. 

3 -هل تعتقد أنك قد رجل سياسة ماهًرا؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ربام. 

ج ( ال. 

4- ما هو احللم الذي تطمح إىل حتقيقه؟ 
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أ ( أن أصل إىل أعىل رتبة ف وظيفتي. 

ب ( أن أكون مستقًرا مادًيا. 

ج ( أن أحظى بحياة عائلية سعيدة ومستقرة. 

5- هل حتب مسايرة املوضة؟ أم حتب التميز والتفرد؟ 

أ ( أحب التميز والتفرد. 

ب ( كليهام. 

ج ( أحب أن أساير آخر صيحات املوضة. 

6- ما هو موقفك جتاه تلقي األوامر؟ 

أ ( ال أكون سعيًدا. 

ب ( إنه شئ رضوري رشيطة أن تكون هذه األوامر معقولة. 

ج ( ال أمانع عىل اإلطالق. 

7- ما هو نمط العمل الذي تفضله؟ 

أ ( التنظيم. 

ب ( أن أفعل األشياء بطريقتي. 

ج ( أن أخضع للنظم. 
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ومالزمك  مستواك  نفس  يف  كان  يف  لك  زميل  برتقية  فوجئت   -8
الترصفات  فأي  منك،  أعىل  رتبة  يف  وضعه  وتم  عملك،  سنوات  طوال 

التالية يكون رد فعلك؟ 

أ ( تتضايق جًدا وال تقبل هذا األمر. 

الرتقية،  هذه  مثل  عىل  حصولك  عدم  سبب  عن  ستتساءل   ) ب 
ولكن تأمل أن تستطيع التعامل مع زميلك ف املستقبل عىل أال يؤثر ذلك 

عىل صداقتكام. 

مل  أنك  إال  ترقيتك،  لعدم  باإلحباط  شعورك  من  الرغم  عىل   ) ج 
تبدي أي مشاعر سلبية جتاه زميلك وستقدم له هتانيك. 

9- حينام بدأت العمل، هل انتظرت يوًما ما أن تكون رئيس العمل؟ 

أ ( نعم. 

ب ( متنيت أن أحقق هذا احللم. 

ج ( مل أفكر ف األمر هلذه الدرجة. 

10- هل نظمت أنشطة إجتامعية مع جريانك مثال؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ال، لكن ربام أشرتك ف شئ كهذا ف املستقبل. 
ج ( ال، أنا سعيد لرتك مثل هذه األشياء لآلخرين. 
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11- هل كنت رائًدا لفصلك حينام كنت طالًبا؟ 

أ ( نعم. 

النظام  حفظ  ف  األستاذ  يساعد  الذي  التلميذ  كنت  ب ( ال، لكني 
ف الفصل. 

ج ( ال. 

12- هل تعترب نفسك مبتدًعا إلحدى الصيحات؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ربام. 

ج ( ليس بالتحديد. 

13- هل ترتك وظيفة مستقرة بال جمال للرتقية، من أجل وظيفة أقل 
استقراًرا و براتب مماثل، لكن هبا فرص كبرية للرتقية؟

أ ( نعم. 

ب ( أنا متأكد مما سافعله،  إال إذا حدث هذا األمر بالفعل. 

ج ( ال. 

14- هل تتطلع إىل أصحاب السلطة؟ 

أ ( ال. 
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ب ( أحياًنا. 

ج ( نعم، عادة. 

15- هل تعتقد أن كل الناس سواسية؟ 

أ ( ال. 

ب ( نعم، إىل حد ما. 

ج ( نعم، فأنا من مؤيدي إزالة الطبقات ف املجتمع. 

16- هل تؤيد النقابات العاملية الفعالة؟ 

أ ( ال. 

ب ( إىل حد ما. 

ج ( نعم. 

17- هل نظمت محلة ضد شئ ال تتفق معه أو ال تؤمن به؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ال، ولكني شاركت ف مثل هذه احلمالت. 

ج ( ال. 
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18- أي الساسيون التاليون حتب؟ 

أ ( »مارجريت تاترش«. 

ب ( »بيل كلينتون«. 

ج ( »ليش واليسا«. 

احلادي  القرن  يف  أسايس  شئ  القوية  الزعامة  أن  تعتقد  هل   -19
والعرشين؟ 

أ ( نعم، فدائامً هناك حاجة إىل قائد قوي. 

ب ( تعد الزعامة القوية شئ جيد طاملا كان الشعب واعًيا. 

إستخدامه،  وبطل  عتيًقا  مبًدا  أصبحت  القوية  فالزعامة  ال،   ) ج 
وأصبح التعاون بني اجلميع أهم من الزعامة القوية. 

طلًبا  عائلتك  حميط  خارج  من  أشخاص  إليك  يلجأ  هل   -20
للنصيحة؟ 

أ ( نعم، دائامً. 

ب ( أحياًنا. 

ج ( أبًدا، أو نادًرا. 
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21- هل تؤرقك فكرة اعتالئك السلطة؟ 

أ ( نعم. 

ب ( ال. 

ج ( مل أفكر أبًدا ف هذا األمر. 

22- أنت يف مطعم مع جمموعة من األصدقاء ووجدت أن مستوى 
اخلدمة يرثي له. بعد انتظار دام أكثر من ساعة والتقدم بعدة شكاوي، أي 

الترصفات التالية سيكون رد فعلك؟ 

أ ( تقرتح أن تغادروا مجيًعا املكان احتجاًجا عىل سوء اخلدمة. 

ب ( تشتكي وأنت ف مكانك، ثم تسأل اجلميع عام ينوون فعله. 

ج ( تنظر أن يتقدم شخص بإقرتاح ما وتتبع رأي األغلبية. 

23- هل نظمت حفالً جتمع فيه أفراد العائلة أو حفالً جلمع شمل 
األصدقاء القدامى؟ 

أ ( نعم، ف مناسبات عديدة. 

ب ( نعم، مرة واحدة. 

ج ( أبًدا. 
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24- ما مدى حساسيتك للنقد الشديد؟ 

أ ( ال يؤثر ف أبًدا. 

ب ( أحاول أال أجعله يضايقني، بالرغم من كونه جارًحا ف بعض 
األوقات. 

ج ( أكون حساًسا جًدا جتاهه. 

25- أي الصفات التالية تراها من أهم مميزات القائد؟ 

أ ( املوهبة القيادية. 

ب ( التحفيز. 

ج ( اخلربة. 

النتيجة 
ودرجة  )أ(،  املجموعة  من  إجابة  كل  عن  درجتني  نفسك  امنح 
من  إجابة  كل  عن  وصفًرا  )ب(،  املجموعة  من  إجابة  كل  من  واحدة 

املجموعة )ج(. 

 تقديرك من 35 إلى 50 درجة	
أنت تتمتع بصفات قيادية ظاهرة ف ترصفاتك، والقيادة هي فعالً 
ما تطمح إليه إذا مل تكم ف األصل قد وصلت إىل القمة ف عملك الذي 

اخرتته. 
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أنت ال حتب أن يتحكم بك أحد، بل حتب أن تكون أنت املتحكم 
واألمر  ذلك.  تفعل  وأنت  اجلميع  ويراك  القيادة  تتزعم  أن  حتب  حيث 

الذي حيبطك هو أن هناك من يسحب البساط من حتت قدميك. 

بني  يسألونك  الذين  مع  بالصرب  حتليت  دمت  ما  جيد  األمر  وهذا 
احلني واآلخر، وعليك أن تتذكر أنه ليس هناك من كرب عىل التعلم وتغيري 
أركان  أهم  من  املشورة  تعترب  ودائام  آلخر،  وقت  من  حياته  أسلوب 

الزعامه، مثلها رغبتك ف أن يطيعك الناس بال اعرتاض. 

-الصفات الرئيسية : »الطموح، القيادة، اإلرصار، املرونة«.

 تقديرك من 16 إلى 34 درجة	
أنت تتمتع بصفات قيادية واضحة وحتب أن تكون ف املقدمة، إال 
أن هذا األمر ال يعني لك الكثري، فال مانع لديك من أن ترتك شخًصا آخر 
يتوىل زمام املسئولية برشط أن تتم استشارتك ويؤخذ برأيك فيام سيتم، 

وكيفية القيام به. 

التفكري  الصرب،  التعاون،  احلي،  »الضمري   : الرئيسية  -الصفات 
الفلسفي«.

 تقديرك أقل من 16	
من الواضح أنك ال تطمح أن تكون قائًدا، حيث إنك تكون ف حال 

أفضل إذا اخذ اآلخرون املبادرة. 
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ألعىل  وصولك  أن  من  الرغم  وعىل  الوضع،  هذا  ف  مرتاح  إنك 

قمم الزعامة يعترب أمًرا مشكوًكا فيه بسبب إفتقادك إىل الطموح، إال أن 

متوقعة  غري  ترقيات  لك  جيلبا  قد  الوظيفي  ونفوذك  العمل  ف  اجتهادك 

من وقت آلخر. 

يعتقد  أن  حتب  وال  كبري،  حد  إىل  قدراتك  ف  الثقة  تنقصك  وقد 

اآلخرون أنك تدفع بنفسك دائامً إىل األمام. فأنت مثال للشخص املجد 

ف عمله، الراىض بحاله، وبوظيفته التي اختارها لنفسه. 

-الصفات الرئيسية : »راض، جمد ىف العمل، غري طموح، قانع«.
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هل أنت سريع التصرف؟ 
1-عند عودتك لبيتك بالسيارة فوجئت بأن الشارع الذي أعتدت 

أن تسلكه مغلق لإلصالحات.... فهل: 

أ -حتاول البحث عن طريق أخر هبدوء.

ف  التفكري  ف  طويال  وقت  وتستغرق  التوتر  من  بحاله  ب -تصاب 
طريق بديل.

ت -تنفعل للحظات ثم تتجه لطريق أصعب.

إحدى  القهوة... ويف  من  فنجان  بتناول  يومك  تبدأ  أن  2-اعتدت 
األيام مل جتد »ُبنًا« باملنزل.. هل:

أ -تتوتر جًدا وتنفعل وتتشاجر مع أرستك؟

ب -تستبدل القهوة بمرشوبا أخر مثل الشاي مثال؟

ت -تستعري بعض البن من اجلريان لترشب قهوتك؟

3-أثناء قيام احلالق بقص شعرك فوجئت بأنه غري ترسحيتك دون 
أستئذانك فهل:

أ -تتشاجر معه وتطلب إعادتة إىل ما كان عليه؟

ب -تتقبل املوضوع هبدوء وتعترب ما حدث نوعا من التغري؟
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ت -تغضب للحظة ثم تطلب منه إدخال بعض التعديالت لتناسب 
شكلك اجلديد؟

4-إذا زارك بعض أصدقائك يف يوم أجازتك دون موعد بينام كنت 
تفضل اإلسرتخاء بمفردك... فهل:

أ -تعتذر هلم ألنك جمهد وتفضل النوم مبكًرا.

ب -تسعد هبم وتدعوهم لتناول العشاء.

معهم  السهرة  وتقيض  توترك  إخفاء  حتاول  لكنك  جًدا  ت -تتوتر 
متوتًرا.

5-أي نوع من هذة الرياضات تفضل؟ 

أ -السباحة.

ب -كرة القدم.

ت -كرة السله.

6- أي هذة األلوان تفضل؟

أ -األمحر. 

ب -األصفر.

ت -األخض.
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- واألن أعطي نفسك هذه الدرجات 

السوال األول 

ت- درجتان.   . ب- درجة واحدة   . أ- 3 درجات

السوال الثاني

ت -درجتان. أ- درجة و احدة.      ب- 3 درجات. 

السوال الثالث

أ -درجة واحدة.    ب-ثالث درجات.     ت- درجتان 

السؤال الرابع

أ - درجتان.  ب -3 درجات.        ت -درجة واحدة.

السؤال اخلامس

ت -درجة واحدة. ب -درجتان.  أ -3 درجات. 

السؤال السادس 

ب -درجتان.  ت -درجة واحدة. أ -3 درجات.   

و األن.. اعرف نفسك بعد مجع الدرجات..
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 فإذا كان مجموع درجاتك من )13 -  18(	
التغري  وتعشق  امللل  وتكره  املفاجآت  وحتب  الترصف  رسيع  فأنت 
وحتب الناس ويمكن األعتامد عليك ف املواقف الصعبة.. ولكن عليك 

أن تتوخى احلذر أحيانا.

 أما إذا حصلت على درجات من )7  -  12(	
حتب  أنك  كام  بحكمة  وتترصف  التغري  حتب  متوازن  إنسان  فأنت 
ف  احلرجة، فأنت  األوقات  ف  املفاجآت  وتكره  حدود  ف  ولكن  الناس 

النهاية ال حتب أن جتهد نفسك كثرًيا.

 وأخيرًا إذا حصلت على أقل من )6 درجات( 	
فأنت إنسان متقوقع عىل نفسك هترب من املواجهة وتفضل اهلدوء 
والبعد عن الناس كام تسبب لنفسك بعض املشاكل أحياًنا... فحاول أن 

تصلح من شأنك.
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هل أنت إنسانة هادئة؟
أطرحي على نفسك هذي األسئله:

1-كنِت عىل عجل من أمرك وعليك صعود الدرج 

أ- أرسع اخلطى قدر اإلمكان. 

ب- أحاول الصعود بخفه. 

جـ - أصعد هبدوء حتى ال أسقط )أتعثر(. 

2- هل حدث أن تعثرِت يف مكان عام 

أ - أحيانا. 

ب - أحاول أن اليشعر أحد بذالك. 

جـ - نادًرا.

3- هل يمكنك إتباع االتكيت يف اجللوس؟ 

أ- أحياًنا. 

ب- ال. 

جـ - نعم. 
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4- أي من هذه الطيور حتبني؟ 

أ- عصفور. 

ب- السنونو. 

جـ - احلاممه. 

5- تشعرين أنك تترصفني بأناقه يف احلفالت؟ 

أ- أحياًنا. 

ب-الأهتم. 

جـ - دائامً. 

6- عندما تغضبني 

أ- أبكي. 

ب- أحزن. 

جـ - أصمت وأبتعد. 

النتائج: 
إذا كانت معظم إجاباتك: 

 )أ(- رقيقه 
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تكوين  أن  الحتاولني  أخرى  جهة  من  متناهيه، لكنك  برقه  تترصفني 
الذي  القوي  احلضور  أحياًنا  وتفتقدين  اإلتكيت  عىل  تعتمدين  كذلك 
يتطلب شيًئا من اجلرأة ولكن البديل هو حمبه اآلخرين لك وإهتاممهم بِك. 

 ) نصيحه لِك (

فال  البدهية  ورسيعه  حاسمة  تكوين  أن  تتطلب  الترصفات  بعض 
جتعيل رقتِك تقف عائًقا أمامك. 

إذا كانت معظم إجاباتك: 

 ) ب ( – ناعمه 

أنت ناعمه وصوتك خافت أنِت عموًما من أصحاب الوزن اخلفيف 
التي  املحبوبه  الطفله  بمظهر  تظهرين  ماجيعلك  وهذا  الرومنيس  واملظهر 

تترصف برباءه. 

) نصيحه لِك (

جتدين نفسك ف بعض األحيان بحاجه إىل من يساعدك أو يترصف 
وتترصفني  نفسك  عىل  تعتمدين  أن  واألفضل  حمرجه  مواقف  ف  عنك 

بيشء من الثقه. 

إذا كانت معظم إجاباتك: 

 ) جـ ( – هادئه 
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أنت واثقه من نفسك ولطيفه وتتميزين هبدوء شديد يلفت األنظار 
وحياول الكثري من الناس التقرب منك وأسلوبك ف التكلم  أوالتحدث 

عرصي ومميز وأنت كثريه اإلطالع وكثرًيا ماجتدين ُأناس حيبونِك. 

)نصيحه لِك( 

أن  فحاويل  أحياًنا  التقليد  ف  تقعني  فقد  اإلطالع  كثريه  ألنِك 
وباإلعجاب  إظهارها  عىل  قادره  وأنتي  اخلاصه  شخصيتك  لك  تكون 

اخلاصة. بترصفاتك 
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هل أنت جرئ ؟
كل  عن  واحدة  إجابة )نعم( ودرجة  كل  عن  درجتني  نفسك  امنح 

إجابة )ال أدري( وصفًرا عن كل إجابة )ال( 

1- هل يمكنك أن تذهب يف رحلة تسلق للجبال؟ 

نعم - ال أدري - ال 

2-  هل تغطس يف محام السباحة؟ 

نعم - ال أدري - ال

3-  هل حتب أن تفتح متجًرا؟ 

نعم - ال أدري - ال

4-  هل تكره القيادة الرسيعة؟ 

نعم - ال أدري - ال

5-  هل تأكل أو ترشب أشياء ضارة بالصحة؟ 

نعم - ال أدري - ال

6-  هل تتدخل إذا ما تشاجر رجالن؟ 

نعم - ال أدري – ال 
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7- هل يمكنك الغوص يف أعامق البحار؟ 

نعم - ال أدري - ال

8-  هل حترص عىل إصالح أي تلفيات يف األجهزة املنزلية؟ 

نعم - ال أدري - ال

9- هل تدخن؟ 

نعم - ال أدري - ال 

10- هل يمكنك السري وسط القبور ليالً ؟

نعم - ال أدري - ال 

11- هل يمكنك مواجهة جمرم؟ 

نعم - ال أدري - ال 

12- هل تقود دائام السيارة برسعة أكرب من املسموح هبا؟ 

نعم - ال أدري - ال 

13- هل حتب أفالم الرعب؟ 

نعم - ال أدري - ال 
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14- هل هربت بضائع من اجلمرك من قبل؟ 

نعم - ال أدري - ال 

15- هل يمكنك تغيري مالبسك عىل الشاطئ؟ 

نعم - ال أدري - ال

تحليل النتيجة 

	 .»26 إىل 30 درجة( »جرئ جًدا(

	 .»22 إىل 25 درجة( »جرئ(

	 .»18 إىل 21 درجة( »جرئ نسبًيا (

	 .»13 إىل 17 درجة( »متوسط(

	 .»9 إىل 12 درجة( »جبان نسبًيا(

	 .»5 إىل 8 درجات( »جبان(

	.»صفر إىل 4 درجات( »جبان جًدا(
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هل أنت خفيف الظل أم ثقيل الظل؟ 
السؤال األول

هذه  لديك  املفضل  الكوميديا  لنجم  قديمة  مرسحيه  تشاهد  عندما 
املرسحيه تعاد ف التليفزيون تقريًبا مرة كل ستة أشهر هل؟ 

أ – تضحك من كل قلبك وكأنك تشاهدها ألول مرة. 

ب – ال تضحك عىل اإلطالق. 

ج – تضحك ولكن ليس كأول مرة شاهدت فيها املرسحيه. 

السؤال الثاني 

النقاش  ويتفاعل  األصدقاء  أعز  وبني  بينك  اخلالف  يشتد  عندما 
بحيث يصل لنقطه ال التقاء فيها هل؟ 

أ – تقول ال أمل وترتك األمور عىل ماهي عليه وربام يصل األمر 
إىل القطيعة التامة بينك وبينه. 

ب – تقلب املوضوع كلها ف ذروة االنفعال إىل نكته بحيث ينسى 
صديقك كل اخلالفات ويعود الود بينكام. 

ج – حتاول أن تصل إىل نقطه تالٍق جديده. 
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السؤال الثالث 

عندما تتذكر موقف طريف حدث لك منذ زمن بعيد هل يمكن أن 
يغلبك االبتسام مهام كان طبيعة املكان الذي أنت فيه؟ 

أ – أحياًنا. 

ب – نعم. 

ج – ال. 

السؤال الرابع 

ف  الساده  األلوان  كل  أن  أكتشفت  املنزل  ديكورات  تغريّ  وأنت 
األسواق ألوان تغلب عليها ألوان غامقة هل؟ 

أ – تلتزم هبا. 

ب - حتاول أن تبحث عن البديل فإن فشلت تلتزم هبا. 

ج – تؤجل جتديدات الديكور حتى جتد األلوان الفاحته التي حتبها. 

السؤال اخلامس 

عندما هيامجك أي شخص هل؟ 

أ – تأخذ املوضوع مأخذ جد وهتامجه بشدة أيًضا. 

ب – تأخذ املوضوع بخفة دم. 
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ج – حتاول أن تفهم رس هذا اهلجوم أوالً. 

السؤال السادس 

هل حتب السهر مع األصدقاء وحترص عىل روئيتهم؟ 

أ – ال. 

ب – نعم. 

ج – أحياًنا. 

واآلن أعطي لنفسك هذه الدرجات : 

السؤال األول: أ- 3 درجات ب- درجه واحده ج- درجتني. 

السؤال الثاين: أ– درجه واحده ب - 3 درجات ج – درجتني. 

السؤال الثالث: أ – درجتني ب- 3 درجات ج- درجه واحده. 

السؤال الرابع: أ – درجه واحده ب – درجتني ج – 3 درجات. 

السؤال اخلامس: أ- 3 درجات ب – درجه واحده ج- درجتني. 

 – ج  درجات   3  – ب  واحده  درجه  أ-  السادس:  السؤال 
درجتني. 
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واآلن احسب نقاطك وأعرف نفسك 
جًدا  مرح  إنسان  أنت   : 12درجة(   -  18  ( على  حصلت  إذا 
أي  أن  شعرت  وإذا  الكآبة،  من  جو  ف  تعيش  أن  التجهم، وتكره  تكره 
مكان تذهب إليه ممكن أن تسيطر عليه هذه النوعيه من الشخصيات التي 
أو  املكان  هلذا  الذهاب  عن  تعتذر  الثقيل، فإنك  والدم  بالعدوانية  تتسم 
واحلب  باالنفتاح  تتسم  اآلخرين  مع  الفور، عالقاتك  عىل  منه  تنسحب 
تسعى  ألنك  اخلاصه،  وحياتك  العمليه  حياتك  ف  سعيد  أنت  املتبادل، 

هلذه السعاده بكل جوارحك. 

7 درجة( : أنت إنسان كتوازن تكره  إذا حصلت على )12  - 
منبسًطا  تكون  الضحك  وقت  ف  مقال،  مقام  لكل  األمور،  ختتلط  أن 
وتسعد هبذا اجلو، وف جو اجلد تكون أول اجلادين، أنت ناجح جًدا ف 
األحيان،  بعض  ف  الالزم  من  أكثر  جد«  أنك » تأخذها  رغم  ـ  عملك 
وف حياتك األرسيه أنت ضابط اإليقاع الذي يضع النقاط عىل احلروف 

ف الوقت املناسب. 

إذا حصلت على أقل من ) 7 درجات( : أنت بالتأكيد إنسان 
حتاول  أحياًنا  عنك  املعلومة  هذه  عنده  يعرفك  من  وكل  الظل،  ثقيل 
أن  هو  احلل  اجلموع،  وسط  نشاًزا  تبدو  ولكنك  عنك  القناع  هذا  ختلع 
الذين  الوحيدون  فهم  منك  باملقربني  وتبدأ  وترصفاتك  نفسك  تراجع 

سـيتـقبلون هذا التحول منك. 
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هل أنت طموح؟
أمجل ما ف حياتنا األمل واألمل يولد الطموح والطموح يقودنا إىل 

مستقبل أفضل. فهل أنت طموح؟ 

مدى  عىل  لتطلع  التالية  األسئلة  عن  أجب  اإلجابة  تعرف  لكي 
)أ( السؤال  عىل  بنعم  أجبت  إذا  نقاط  ثالث  لنفسك  وضع  طموحك 
ونقطتني عن السؤال )ب( ونقطه واحده لإلجابة بنعم عن السؤال )ج(.

األسئلة 
1- أن تكون مربًزا يف عملك هل تشعر بأن ذلك:

أ- أمر هام جًدا وإال يركبك اهلم والكابة.

ب- شئ عظيم يمنحك إحساًسا بالفخر واإلعتزاز.

ج- البأس بالنجاح أن آتى... ولكنك لن هتم نفسك من أجله. 

2-لو أردت جماملة شخص فأي عباره تستخدم أكثر؟

أ- إنسان له مستقبل.

ب- المع أو ف منتهى الذكاء.

ج- دمه خفيف.
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3-لو كان بيدك أن ختتار مهنتك فهل كنت تفضل؟

أ- لو كنت قائًدا أو رئسيا لرشكة لتفرض رأيك عىل اآلخرين.

ب- تاجًرا غنًيا.

ج- إنساًنا عادًيا ال يلفت انتباه أحد.

4- أي واحدة من هذه الروائع العاملية تفضل؟

أ- األهرمات املرصيه ألهنا خارقة.

ب- برج إيفل ألنه مجيل.

ج- حديقة اهلايدبارك ف لندن ألهنا فسيحه.

5-هل حدث وقطعت من جملة ما مقاال أعجبك؟

أ- حدث كثرًيا.

ب- ف بعض األحيان.

ج- مل حيدث بتاتا.

6-من يعجبك من هذه الشخصيات العامليه.

ا- نابليون القوي.

ب- لويس اخلامس عرش املحبوب.
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ج- هنري الثامن املزواج.

7-أي احليونات تفضل؟

أ- األسد.

ب- احلصان.

ج- اهلر.

النجاح  الذين يريدون  املثل ينطبق عىل  8-الغاية تربر الوسيلة هذا 
بأي وسيلة، ما رأيك فيه وهل هو احلل؟

أ- مثل صادق.

ب- مثل غري عادل.

ج- مثل تافه وسخيف.

9- أقيمت مباراة ما... واشرتكت فيها فهل كان مبعث إشرتاكك؟

أ- كي تفوز باملرتبه األوىل وتستحق التهنئة.

ب- لكي متتحن نفسك ومبلغ قدرتك.

ج- لكي متيض وقًتا طيًبا.
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انتهت السئلة 

واالن قم بتجميع النقاط التي كتبتها

النتيجة
إذا جمعت ما بين )27-22 نقطة(: فأنت طموح بال ريب 
أي  ف  مربًزا  تكون  أن  لسعادتك، وجيب  أسايس  إليك  بالنسبه  والنجاح 

شئ وإال أصبحت تعيًسا.

إىل  تتوق  فأنت  نقطة(:   18-22( بين  ما  جمعت  إذا  أما 
النجاح وال ينقصك الطموح السيام ف املجاالت التي حتبها. 

أما إذا جمعت أقل من )18 نقطة(: فالطموح بالنسبة إليك 
هتتم  ال  مثال  اخلاصة، فأنت  حياتك  ف  ولكن  اإلجتامعية  احلياة  ف  ليس 
بالشهرة واأللقاب والثراء بقدر ما هيمك أن تكون سعيًدا كيف؟ لست 

أدري. 
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هل تشعر بالنقص؟
أجب عن األسئلة اآلتية

1- هل يتهمك الناس بالتفاخر؟

2- هل جتتهد ف جتاهل العرف والقاليد؟

3- هل يصيبك االرتباك حني تقدم للغرباء؟

4- هل حتاول التأثري عىل اآلخرين بإرتفاع الصوت؟

5- هل تقاطع حمدثك بإستمرار لتتحدث أنت؟

6- هل تشعر ف نفسك باحلزن لنجاح اآلخرين؟

7- هل ترى أن الوضع اإلجتامعي حولك كله أخطاء؟

8- هل جتتهد ف لفت األنظار إليك وإن كان بترصفات غري الئقة؟

9- هل ترغب ف املالبس الشاذة والعادات الشاذة بدعوى املوضة؟

10- هل تغضب إذا سمعت نكتة متس شخصك؟

11- هل حتب أن تقول أشياء تؤذي مشاعر اآلخرين؟

12- هل ترضيك املجاملة أكثر مما يرضيك إنجاز العمل؟
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13- هل جتتهد ف أن حتجب كل من عداك ف شلة األصدقاء؟

14- هل ترفض املقرتحات التي هتدف إىل مساعدتك؟

15- هل تشك ف قدراتك عىل اجتذاب اآلخرين؟

واآلن أعط نفسك درجة كاآليت:

إذا كانت إجابتك »نعم« فاحصل عىل) 15 درجة(.- 

إذا كانت إجابتك »أحياًنا« فاحصل عىل )10 درجة(.- 

إذا كانت إجابتك »نادًرا« فاحصل عىل )5 درجة(.- 

إذا كانت إجابتك »ال« فاحصل عىل )0 درجة(.- 

واآلن اجمع درجاتك فإذا حصلت على
	.أكثر من )150( فأنت عضو بارز ف نادي اإلحساس بالنقص

	 عندك ولكن  العضوية  بطاقة  حامل  150(أنت   –  75( من 
قدرة عىل املقاومة.

	 .أقل من )75( هنيًئا لك ثقتك بنفسك
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هل أنت غيور؟
هل تعطي إهتاممك األكثر- 1

أ- للمظهر.

ب- لتوافق الطباع.

ج- للمشاعر املتبادله.

 هل ترفض اإلنسان- 2

أ- املهمل ف مظهره.

ب- غري املهذب.

ج- الفظ.

أنت التسامح من حتب أبًدا- 3

أ- إذا نظر ألحد آخر.

ب- إذا مل يصارحك بكل يشء.

ج- إذا مل يبد لك إهتامًما دائامً.

إذا فاجأك من حتب بخيانته لك- 4

أ- هل ترغب ف اإلنتقام منه.
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ب- هل ترغب ف تفسري ملا حدث.

ج- هل ترتكه.

بعد اكتشافك اخليانه- 5

أ- هل ترغب ف مواجهة منافسك.

ب- هل ترغب ف مواجهة من خانك.

ج- هل ترغب ف مواجهة نفسك.

 إذا تلقيت صدمه- 6

أ- هل يدب اليأس ف نفسك.

ب- هل تقرر أال حتب بعد ذلك.

ج- هل تتامل كثرًيا.

نتيجة اإلختبار
احلب  يفضلون  ممن  )أ( فأنت  تنحرصف  إجاباتك  معظم  كانت  إذا 
ولديك  حياتك.  ف  وجارفه  قويه  مشاعر  وجود  ف  وترغب  العنيف 

استعداد قوي جًدا للوقوع ف مشكلة الغريه املرضية.

عالقه  إقامة  تبحثعن  فأنت  )ب(  ف  تنحرص  اجاباتك  كانت  إذا 
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عاطفيه يتفق فيها العقل مع القلب ومتيل إىل إطفاء العقالنيه عىل مشاعرك 
قد تسبب لك اخليانه الكثري من األمل وال تستعيد ثقتك بالناس رسيًعا.

إذا كانت إجاباتك تنحرص ف )ج( فأنت رومانيس وحامل وحساس 
إرتباطك  ف  لديك  يشء  أهم  الثقه  باحلنان  املليئه  النقيه  املشاعر  تفضل 
بالطرف اآلخر. وبعد اجتياز أزمة اخليانه يمكنك أن تستعيد ثقتك بمن 

أحببت.

تعيش  أن  تتمنى  فأنت  ج(  )ب-  بني  ترتاوح  إجاباتك  كانت  إذا 
بينك  جتعل  كيف  وتعرف  مفتوحني  وقلب  بعقل  متوازنه  عاطفيه  عالقه 
وبني الطرف اآلخر نوًعا من املشاركه احلميمه. وهذا النوع من العالقات 

هو األكثرقدرة عىل ختطي كل األزمات العاطفية.
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هل أنت ناجح في التواصل اإلجتماعي والحوار؟ 
دعونا نخترب أنفسنا فيام ييل عرشون سؤال مطلوب منك أن تعطي 
لكل  درجات(   5-1( مابني  لديك  شدته  حيث  من  تقدير  سؤال  لكل 
درجات(  )مخس  أمنحها  بشدة  تنفذها  بأنك  ترى  التي  فالعبارة  عبارة، 

والتي التنفذها إطالقا أعطها )درجة واحد( وهكذا...

1- اتقبل املعارضة لرأيي بصدر رحب.

2-ال أمتسك برأيي عندما اقتنع بصواب الرأي اآلخر.

3- انتبه إىل األشخاص عند احلوار معهم واستوعب مواقفهم مهام 
كان موقفي الشخيص من موضوع احلوار.

4- أقبل بالقرار الذي توصلت إليه الغالبية عن طيب خاطر حتى 
لو كان خمالًفا لرأيي.

5- اعترب دائام رأيي هو رأي مبدئي إىل أن استمع لآلخرين ثم ُأقرر 
الرأي النهائي.

حالة  ف  عندي  خاصة  مكانة  له  شخص  أعارض  ال  أرد  ال   -6
خمالفته لرأيي.

ومواقف  احلديث  سياق  تذكر  النقاش  انتهاء  بعد  أستطيع   -7
األشخاص.
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يل  سنحت  لو  حتى  احلوار  أثناء  أقوله  الذي  الكالم  أكرر  ال   -8
فرصة احلديث مرة أخرى.

9- اعرتف بخطئي بسهولة إذا اقتنعت بوجهة النظر املخالفة لرأيي.

حقائقه  ألستوعب  يل  املخالف  للرأي  شديد  برتكيز  اصغي   -10
التي قد تكون غائبة عني.

للموضوع  إثراء  وهو  رضورة  الرأي  ف  اخلالف  بأن  أؤمن   -11
حمور النقاش.

بإنطباعايت  وليس  احلقيقي  اآلخر  الشخص  برأي  أهتم   -12
عنه. املسبقة 

13- أقدم األفكار بشكل مبدئي للحوار ثم أقبل تعديلها وتغيريها 
بعد احلوار.

14- أسعى إلقامة الفرصة لكل شخص ف اجلامعة للتعبري عن رأيه 
إلستيعاب كافة وجهات النظر ف املوضوع.

الشخص  رأي  من  أفضل  دوًما  املجموعة  رأي  بأن  أعتقد   -15
الواحد.

16- أعرب عن رأيي دائامً حتى لو كنت متأكًدا من أنه سريفض.
خالل  أحاسيسهم  أو  اآلخرين  لذوات  التعرض  أجتنب   -17

النقاش واحلوار.
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الذي  التوتر  نتيجة  الشخصية  عالقايت  تتأثر  أال  عىل  18- أحرص 
يوافق احلوار أحياًنا.

اجلميع  ومواقف  املطروحة  اآلراء  بني  التوازن  عىل  احرص   -19
خالل احلوار واملناقشة.

20 -اعترب نفيس حماوًرا ناجًحا.

اآلن وبعد أن وضعت لنفسك الدرجات لكل عبارة أمجع درجاتك 
فإذا حصلت عىل:

	.درجات بني 90-100 فأنت شخص ممتاز التواصل

	.درجات بني 70-90 فأنت شخص جيد التواصل

	.درجات بني 60-70 فأنت شخص متوسط التواصل

	 طريقة وتعدل  تراجع  أن  جيب   )60 من  )أقل  دون  درجات 
تواصلك مع اآلخرين.



359

تجارية عالمة  ذاتك    

هل لديك حاسة سادسة؟
املنطق  عن  بعيد  إرادي  ال  فطري  إحساس  هي  السادسة  احلاسة 
الناس  وبعض  باملستقبل،  والتنبؤ  املجهول  معرفة  من  صاحبه  يمكن 

يمتلكوهنا بدرجات متفاوته.

االختبار  بإجراء  احلاسة  هذه  لديك  كانت  إذا  ما  معرفة  يمكنك 
التايل: أجب عىل األسئلة التالية بكلمة )نعم( أو )ال(.

بشيئ  أحسست  ألنك  قراًرا  أو  مرشوًعا  ألغيت  أن  سبق  هل   -1
غامض جتاهه؟

2- هل تستيقظ من نومك قبل رنني الساعة؟

3- هل تتحقق أحالمك دائام؟

4- هل رأيت شخًصا وأحسست أنك رأيته من قبل؟

5- هل ترى أشخاص متوفني ف أحالمك؟

6- هل تأخذ وقًتا طويال لكي تتخذ قراراتك؟

7-هل حيالفك سوء احلظ؟

8- هل تعترب نفسك شخصية حمظوظة؟

9-هل تعتقد ف احلب من أول نظرة؟
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تقول  هل  رقام،  حتزر  أن  أصدقاءك  أحد  منك  يطلب  عندما   -10
الرقم الصحيح؟

11- هل تشكل الصدفة جانًبا حقيقًيا ف حياتك؟

12- هل تتخذ قراراتك دون أن يكون هناك سبًبا حمدًدا؟

13- هل تستطيع أن تتوقع ما بداخل علبة هدايا دون أن تفتحها؟

14- هل تستطيع أن حتس بشيئ سيئ قبل حدوثه؟

15- هل حتس متى سوف تقابل رشيك حياتك وتوأم روحك؟

إذا كانت معظم إجاباتك بكلمة )ال(- 

فأنت لست من األشخاص الذين يتمتعون باحلاسة السادسة بقدر 
كبري. ولكن إجاباتك تدل عىل أنك تثق بحدسك.

املخلصني  أصدقاءك  من  النصيحة  ترفض  نفسك  جتد  ما  دائام  إنك 
من دون ذكر أسباب.

املخلوق  هو  فاإلنسان  ترصفاتك  ف  تتحكم  غرائزك  تدع  ال  انتبه 
الوحيد الذي خلق بقدرة عىل طبح مجاح غريزته.

حاول اإلستامع إىل صوتك الداخيل.. إنه احلدس الذي خيربك عن 
أشياء ربام حتدث لك وجتلب لك شيًئا من السعادة.
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إذا كانت معظم إجباتك بكلمة )نعم(- 

حيدث،  ملا  والتوقع  احلدس  من  كبري  بقدر  تتمتع  شخصية  إنك 
فحاستك السادسة ختربك دائامً باألشياء قبل حدوثها.

إن حدسك هو أن تبقى هادًئا دوًما لتستمع إىل صوت أعامقك وهي 
ختربك عن إحساسك الداخيل باألشياء.

جتنب  يستطيع  من  هو  السادسة  باحلاسة  يتمتع  الذي  الشخص 
األشياء املزعجة التي ربام حتدث له ف احلياة.

تصغي  وأنت  لسانك  مثل  إليك  يتحدثان  أيًضا  وقلبك  عقلك  إن 
بحرص ملا يقوالنه.. فبالطبع لقد أخربانك عن نتيجة هذا االختبار مسبقا!!
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هل تملكين ذكاًء عاطفًيا؟
الشخيص  شعورنا  عىل  التعرف  عىل  القدرة  وهو  العاطفي  الذكاء 
عالقتنا  ف  سليم  بشكل  عاطفتنا  وإلدارة  أنفسنا  لتحفيز  اآلخرين  جتاه 

مع اآلخرين.

1- إذا كان عليك إختاذ قرار ف موضوع هيمك هل:

أ- تتخذين القرار بجّدية ورسعة.

ا. ب- تؤجلني اختاذ القرار لفرتة قصرية لدراسة املوضوع جديًّ

جـ- هتملني األمر وال تبالني بتاًتا.

2- حني ترتكبني خطأ ما مع صديقتك هل:

أ- تعاقبني نفسك بشكل قاٍس وتعتذرين منها فوًرا.

ب- تنتظرين حتى هتدأ نفسيتك وتقدمني هلا عذرك ف هذا الترصف 
اخلاطئ.

جـ- ال هتتمني لألمر فكل الناس ختطئ ولست وحدك التي ختطئني.

3- إذا غضبت منك والدتك هل:

أ- يفسد ذلك عليك يومك وال تستطيعني إنجاز أي يشء.
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ب- حتاولني إرضاءها بأي شكل ثم أعاملك ومهامك.

حافل  يوم  فلديك  برسعة  األمر  تنسني  ولكنك  قليالً  تتأثرين  جـ- 
باملهام واإلنجازات.

سوف  املدرسة  ف  املقربات  صديقاتك  إحدى  أن  علمت  إذا   -4
تنتقل ملدرسة أخرى هل:

أ- تتأملني وتغيبني عن املدرسة لفرتة طويلة تأثًرا إلنتقاهلا.

ب- حتاولني ثنيها عن االنتقال بدافع ما تكنينه هلا من مشاعر احرتام 
ومودة.

جـ- تواصلني دراستك دون أي إزعاج أو إهتامم.

5- إذا طلبت منك صديقتك خدمة كبرية عىل حساب وقتك :

الضيق  من  الكثري  لك  تسبب  كانت  لو  حتى  اخلدمة  هلا  تؤدين  أ- 
واملشاكل.

ب- حتاولني مساعدهتا قدر اإلمكان حسب قدراتك.

جـ- ترفضني مساعدهتا وتتجاهلني أمرها.

لك  قريبة  لزيارة  طريقك  ف  وأنت  صديقتك  بك  اتصلت  إذا   -6
وتريد أن تطيل احلديث معك عىل اهلاتف هل:

أ- تستمرين ف احلديث معها وتطيلني معها وتؤجلني زيارتك حلني 
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انتهائك من مكاملتها.

ب- تتحدثني معها قليالً ثم تعتذرين بلباقة مراعية شعورها وتنهني 
مكاملتك معها للذهاب ف زيارتك.

أي  دون  مستعجلة  زيارتك  ف  وتذهبني  فوًرا  منها  تعتذرين  جـ- 
تأخري.

7- إذا حّدثتك صديقتك عن مشكلتها اخلاصة هل:

أ- تبكني وترصخني بشكل ملفت لالنتباه.

ب- تتأثرين جًدا ولكنك ختفني انفعالك عنها.

جـ- ال هتتمني لألمر وتعتربينه أمًرا عادًيا ال يستحق االنفعال.

8- إذا تعرضت ملوقف حمرج أمام زميالتك هل:

أ- تتأملني وتغلقني الغرفة عليك وكأن الدنيا قد انتهت.

ب- تتأثرين جًدا ولكنك حتاولني هتوين املوقف عليك.

اجلميع  عادي  أمر  فهو  بتاًتا  به  تفكرين  وال  كله  األمر  جـ- هتملني 
معرض له.

9- إذا شاهدت موقًفا مؤثًرا ف التلفزيون هل:

أ- تغرقني ف البكاء وتصابني بحالة غثيان.
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ب- تدمع عينك للحظة.

جـ- ال تتأثرين أبًدا.

10- إذا قابلت فتاة جديدة وتودين صداقتها هل:

أ- تبالغني هلا ف مشاعرك وجمامالتك واستلطافك هلا.

ب- تكونني صادقة ف مشاعرك اجتاهها وتترصفني بتلقائية.

هي  فلتبدأ  صداقتك  أرادت  وإذا  الفتاة  تلك  أمر  تتجاهلني  جـ- 
باخلطوة األوىل.

اآلن أعط نفسك الدرجات التالية ثم إمجعيها لرتى النتيجة:

إجابة )أ( = »3 نقاط«.

إجابة )ب( = »نقطتان«.

إجابة )جـ( = »نقطة«.

النتائج
 )24 - 30( عاطفية جدا	

مؤثر  موقف  ألي  بسهولة  تنهمر  فدموعك  جًدا  عاطفية  فتاة  أنت 
حيدث لك أو لغريك، وعواطفك مبالغ فيها مما جيعلك ختنقني صديقاتك 
صعوبة  ستجد  الناس  غالبية  فإن  لذلك  فيها.  املبالغ  اجلياشة  بعواطفك 

معاملتك. ف 
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حاويل أن تكوين متزنة ف ردود فعلك ومشاعرك حتى ال تتحولني 
إىل كتلة نارية من املشاعر حترق كل من يقرتب منها.

 )23 - 17( عاطفية مثالية	

ومتزنة، عاطفتك  شفافة  مثالية، مشاعرك  ولكن  عاطفية  فتاة  أنت 
انتقاء  وحتسنني  املحن  ف  لك  املقربني  تدعمني  بقلبك  ولكنها  جياشة 

الكلمة املناسبة والترصف الالئق إلسعاد الناس.

ويفيض  للناس  اخلري  تريد  كريمة  ونفس  كبري  قلب  صاحبة  فأنت 
قلبك بالتسامح واملحبة.

 )17 - 0( متحجرة المشاعر	

ال تبالني وال تتأثرين حتى وإن تعرضت ألحلك املواقف، تشعرين 
بأن الود اإلجتامعي مضيعة للوقت فال هتتمني بأن يكون لديك صداقات 

وتفضلني أن تبقي عىل مسافة عاطفية مع الناس.

ليس من السهل كسب صداقتك أو تقديرك فقوتك هذه وصالبتك 
ترغمك عىل فقد العديد من األصدقاء واملقربني. 
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هل لديك الحماس الكافي للنجاح؟
1- هل تستقبل يومك اجلديد بالتفاؤل؟

أ-نعم.

ب-ال.

ج-أحياًنا.

2- هل تتطلع إىل املستقبل وحتدياته بلهفة؟

أ-ال.. ال أحب مواجهة الصعاب.

ب-سوف أحاول مواجهة أي حتّد.

ج-نعم عندي هلفة ملواجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها.

3- هل ختاف املشكالت وتعتربها أفخاًخا للفشل املحقق؟

أ-نعم، املشاكل فخ لقتل النجاح بال شك.

ب-ال، ختطي املشاكل يعني مزيًدا من اخلربات.

ج-املشاكل سيئة بالطبع وختطيها.

4-ما تعليقك عىل هذه العبارة )احلياة سلسلة من اآلالم املتواصلة 
يعقبها املوت(؟
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مقولة تدعو للتخاذل واليأس والفشل.أ- 
  هذه رؤيتي للحياة.ب- 

 احلياة ليست هبذا السوء املبالغ فيه.ج- 

5-هل حترص عىل جتديد نمط حياتك والدخول يف أنشطة إجتامعية 
بشكل دائم؟

ال، لدّي من املشاغل ما يكفيني.أ- 

 نعم، ف حدود املعقول.ب- 

 طبًعا لدي الكثري من الساعات املخصصة لذلك.ج- 

6-هل حتب ما تقوم به من أعامل يومية ودراسية؟

أ-نعم أقوم بكل عمل بحب.

ب-ال، أشعر بالضيق جتاه كل أعاميل.

ج- التقبل هلذه األعامل هو ما أشعر به.

ملعرفة  فضولك  تثري  موضوع  ألي  اجلديدة  األطروحات  7-هل 
التفاصيل؟

أ-ليس دائامً.
ب-نعم من وقت آلخر.
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ج-نعم إهنا متعة كبرية.

8-هل ترى أن احلامس هو الدافع األول للنجاح؟

أ-ال أستطيع العيش دون محاس يوًما واحًدا.

ب-احلامس عامل مساعد فقط.

ج-ال أراه مهامً بتلك الدرجة.

املعنوية  القوة  منك  ليستمدوا  لآلخرين  ملجأ  بأنك  تشعر  9-هل 
للعمل والدراسة؟

نعم فأنا مصدر إلعالء اهلمم ف أرسيت.أ- 

  ال، فأنا خمزن يأس متحرك.ب- 

 أحياًنا أكون مصدر قوة اجلميع وأحياًنا أخرى ال أستطيع.ج- 

األنشطة اإلضافية إلكتساب خربات  10-هل حترص عىل ممارسة 
جديدة؟

أ-نعم.

ب-ال.

ج-أحياًنا.
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11-هل تسمح لليأس بزيارتك؟

أ-ال أسمح بذلك فالتفاؤل مذهبي ف احلياة.

ب-أسمح له بزيارات قصرية نوًعا ما.

ج-أحاول غلق مجيع املنافذ عىل اليأس.

12-هل أنت )منقذ( ألصدقائك من املشكالت؟

أ-نعم.

ب-ال.

ج-أحياًنا.

13-هل تصدق من يقول إن »احلياة حلوة«؟

أ-نعم.

ب-ال.

ج-أحياًنا.

14-هل اكتشفت يوًما أنك مل حترز أي تقدم رغم االجتهاد؟

أ-نعم.

ب-ال.
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ج-أحياًنا.

15-هل حتتاج ملساعدة من حولك يف األزمات؟

أ-أحياًنا.

ب-ال.

ج-نعم.

النتيجة
عن كل إجابة )أ( أعط نفسك »3 نقاط«.

عن كل إجابة )ب( أعط نفسك »نقطتان«.

عن كل إجابة )ج( أعط نفسك »نقطة واحدة«.

 من )45 إلى 35(	
ختطي  عىل  تساعدك  التي  العالية  واهلمة  باحلامس  تتمتع  فأنت 
الروح  هذه  لك  فهنيًئا  واالنجازات،  للنجاحات  والوصول  الصعاب 
املعنوية القوية، ونتمنى أن تصبح ف املستقبل من أصحاب الشأن الرفيع.

 من )35 إلى 25(	
أن  حتتاج  وقدراتك، ولكنك  بقوتك  عملك، وتؤمن  ف  جمتهد  أنت 
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تضيف املزيد من احلامس إىل حياتك حتى حتصد نجاحات أكرب مما تطمح.

 من )25 نقطة، فأقل(	

أنت تعاين من فقدان احلامس ودائامً هيزمك اليأس وتنخفض قوتك 

اهلمم العالية  أصحاب  سرية  واقرأ  نفسك  للظروف، راجع  املعنوية تبًعا 

وتعرف عىل ما توصلوا له من إنجازات وكن غيور عىل نفسك وادفعها 

بيشء من احلامس إىل األمام. 
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اختبار الصداقة
تعليامت االختبار : 

اقرأ مفردات االختبار بشكل جيد ثم اجب عن األسئلة بـ ) متوفرة 
مناسبا  جتده  ما  ( مع  لدّي  متوفرة  غري  ـ  لدّي  متوفرة  ما  حد  إىل  ـ  لدّي 
)متوفرة  بـ  عليه  جتيب  سؤال  لكل   )3( درجات  ثالث  وضع  لك، 
لدّي( ودرجتني )2( لكل سؤال جتيب عليه بـ )إىل حد ما متوفرة لدّي( 

و)درجة واحدة( لكل سؤال جتيب عليه بـ )غري متوفرة لدّي(. 

1 ـ صفة بشاشة الوجه. 

2 ـ صفة التواضع. 

3 ـ عادة السؤال عن اآلخرين. 

4 ـ صفة التفاعل اإلجتامعي اإلجيايب مع من أتعامل معه. 

5 ـ صفة االستامع ملشاكل األصدقاء. 

6 ـ عادة إعطاء الفرصة لألصدقاء للتحدث عن أنفسهم. 

7 ـ صفة التعاون مع اآلخرين. 

8 ـ صفة االبتعاد عن التملق. 
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9 ـ عادة جتنب اجلدل العقيم. 

10 ـ ميزة احرتام وحب اآلخرين. 

11 ـ صفة الكرم املنطقي. 

12 ـ صفة التمتع بالثقة بالنفس. 

13 ـ عادة نقل األخبار واملواضيع املفيدة. 

14 ـ ميزة التحىل باألمانة والصدق. 

15 ـ عادة إفشاء السالم عىل اآلخرين. 

16 ـ ميزة كره األنانية. 

17 ـ صفة النظافة وحسن اهلندام. 

18 ـ صفة االبتعاد عن الكربياء والغرور. 

19 ـ ميزة التمتع بالتسامح وسعة الصدر. 

20 ـ ميزة طيبة القلب واإليامن. 

21 ـ صفة االلتزام باإلخوة الصادقة. 

22 ـ صفة التحيل بالوفاء للصداقة. 



375

تجارية عالمة  ذاتك    

23 ـ عادة االلتزام بالوعد. 

24 ـ ميزة التحيل بالصدق. 

25 ـ عادة اإلعرتاف باخلطأ. 

26 ـ صفة جتنب الغيبة والنميمة. 

27 ـ صفة مساعدة من حيتاج للمساعدة. 

28 ـ صفة االعتدال ف حب الذات. 

29 ـ ميزة كره التمركز عىل الذات. 

30 ـ صفة حب اإلختالط اإلجتامعي. 

استخراج النتيجة
امجع الدرجات التي حصلت عليها، إذا كان جمموع ما حصلت عليه 

يرتاوح بني:

) 90 ـ 76 ( فأنت مفضل من قبل اآلخرين ويودون إقامة عالقة 
معك بإندفاع.

وإذا حصلت عىل ) 75 ـ 60 ( يرغب معارشتك اآلخرون بشكل 
اعتيادي.
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وتعديل  حتسني  إىل  حتتاج  فإنك   )  45 ـ  عىل)59  حصلت  إذا  أما 
صفاتك ومميزاتك.

وإذا حصلت عىل ) 44 ـ 30 ( فأنت بحاجة ماسة إىل تغيري صفاتك 
وتعديل سلوكك مع اآلخرين وإال مل جتد من يتعامل معك. 







الـفــهــرس





المقدمة                                                 7
لماذا أماطل وتفتر همتي؟   32

لماذا  تفتر همتي ؟      53
59 العزيمة واإلصرار     

لماذا  أنظر  إلى نفسي  في  المرآة  كثيرا ؟  85

لماذا  أشعر بالوحدة رغم وجود الناس من 
115 حولي ؟             

لماذا  أنسى  كثيرا ؟     127



واآلن  اكـتــشـف ذاتــك  بنفـسـك                      159
الـفــهــرس                        379




	ذاتك علامة تجارية



